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MOTTO

َ هللا
ِ َعنْ اَ ِبيْ ه َُري َْر َة َرضِ َي هللاُ َع ْن ُه َقا َل َقا َل َرس ُْو ُل
ُصلَى هللا
ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَ َم ِا َن َما ُبع ِْث
ار َم ْاِلَ ْخ ََلق
ِ ت ِِل ُ َت ِم ًم َم َك
Artinya: Dari Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW
bersabda: Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan
akhlak manusia (HR. Malik)1

1

Bukhari Umar, Hadits Tarbawi, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 34
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INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM
PEMBENTUKAN AKHLAK SISWA DI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 3 KOTA JAMBI
SRI HARTATI
NIM. MPA. 18.2907
ABSTRAK
Pembentukan akhlak siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi tidak
terlepas dari peran guru dan sekolah. Guru PAI memiliki peran yang
dominan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak, karena akhlak bersumber
dari ajaran agama. Oleh karena itu pada penelitian ini mengkaji tentang
langkah guru PAI dan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai akhlak yang
bersumber dari ajaran agama, mengetahui penyebab siswa belum
berakhlak mulia, faktor pendukung dan penghambat pembentukan akhlak.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Tahap tekhnik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan
verifikasi data, sedangkan pengecekan keterpercayaan data dilakukan
dengan perpanjangan keikutsertaan, ketelitian pengamatan, triangulasi,
dan melakukan konsultasi ke pembimbing.
Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: 1). Proses
internalisasi materi PAI dalam membentuk akhlak siswa di SMP Negeri 3
Kota Jambi dimulai dari kegiatan transfer materi PAI, menampilkan
keteladanan guru PAI, penciptaan dan pembiasaan budaya religius di
sekolah, 2) Penyebab siswa belum memiliki akhlak mulia di SMP Negeri 3
Kota Jambi adalah karena pengaruh teman dan pergaulan, faktor
psikologi siswa, lingkungan keluarga dan masyarakat, dan dampak media
sosial. 3) Faktor pendukung dalam pembentukan akhlak siswa adalah
tertuang langsung dalam visi dan misi sekolah, terintegrasi dengan semua
mata pelajaran, sejalan dengan peraturan dan tata tertib sekolah, dan
terintegrasi dengan kegiatan pembinaan siswa. Adapun faktor
penghambat yaitu guru PAI belum optimal dalam pembelajaran (Misalnya:
masih kurangnya media dan alat, siswa kurang menyadari pentingnya ilmu
agama), pengawasan yang kurang maksimal. Berdasarkan temuan
penelitian ini, pembentukan akhlak siswa akan terwujud apabila
penanaman nilai-nilai akhlak dilakukan oleh siswa, guru, sekolah, keluarga
dan masyarakat secara bersama-sama.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu adanya penelitian
lanjutan mengenai langkah-langkah yang efektif dalam membentuk akhlak
siswa, peningkatan kualitas guru PAI, program pembinaan akhlak yang
terstruktur dan sistematis serta kerjasama antara guru, keluarga dan
masyarakat dalam penanaman akhlak.
Kata Kunci: Internalisasi Materi PAI dan Akhlak Siswa
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INTERNALIZATION OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION MATERIAL
IN THE FORMATION OF STUDENT MORALS AT JUNIOR HIGH
SCHOOL NUMBER 3 JAMBI CITY
SRI HARTATI
NIM. MPA. 18.2907

ABSTRACT
Establishment the students morals at Junior High School Number 03
Jambi City can not be separated from the role of teachers and schools,
PAI teachers have a dominant role in instilling moral values, because
morals are sourced from religious teachings, therefore this study examines
the steps of PAI teachers and schools in instilling moral values that
originate from the teachings religion, knowing the causes of students are
not entirely morally, supporting factors and obstacles in the formation of
morals.
This research is a qualitative study using data collection methods of
observation, interviews, and documentation. The data analysis technique
stage includes data reduction, data presentation and data verification,
while checking the reliability of the data is done with extension of
participation, accuracy of observation, triangulation, and consultation with
the supervisor.
This study resulted three conclusions, those are: 1). Inculcation of
moral values starts from the learning process of PAI material, exemplary,
accustomed to morality and creating a religious atmosphere. 2). the
cause of not all moral students is the influence of friends, lack of
understanding of religion, environment and technology. 3). supporting
factors in the formation of moral students are the vision and mission of the
school that supports, all subjects include character values in their learning,
integrated through school management, integrated with student coaching
through religious activities. The constraints are minimal time allocation,
students' awareness of the importance of lack of knowledge, less than
maximum supervision, and there is no specific program of moral guidance.
Based on the findings of this study, the formation of student morals will be
realized if the inculcating of moral values is carried out by students,
teachers, schools, families and communities.
Recommendations from this study are necesssary for further
research on effective steps in shaping student morals, improving the
quality of Islamic religious education teachers, structured and systematic
moral development programs and cooperation between teachers, families
and communities in inculcating morals
Keywords: Internalization of PAI Material, Morals Student.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan

merupakan

usaha

sadar

agar

manusia

dapat

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara
lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan
bahwa setiap warga negara berhak mendapat mendapat pendidikan dan
ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan
dan ketaqwaan serta akhlak manusia dalam rangka mencerdaskan
kehidupa bangsa yang diatur dengan undang-undang.2
Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.3 Pendidikan juga dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar
oleh guru terhadap perkembangan jasmani dan rohani siswa guna menuju
terbentuknya kepribadian yang utama. Sehingga pendidikan dipandang
sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam
membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama.
Islam melakukan proses pendidikan dengan melakukan pendekatan
yang menyeluruh sehingga tidak ada yang terabaikan sedikitpun, baik segi
jasmani maupun ruhani. Dengan demikian kualitas mental seseorang
akan meningkat dan segala proses yang dijalankan atas dasar fitrah yang
diberikan Allah SWT. Ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW.
2

Anonim, Undang-Undang Sisdiknas RI Nomor 20 Tahuh 2003, (Jakarta: Sinar Grafika,
2014) hal. 48
3
Ibid, hal. 3

1

2

 َمنْ ي ُِر ْي ِد: صلَى هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَ َم
َ ُ َقا َل َرس ُْو ُل هللا: او َي َة َرضِ َي هللا ُ َع ْن ُه َقا َل
ِ َو َعنْ ُم َع
)ْن (متفق عليه
ِ هللا ُ ِب ِه َخيْرً ا ُي َف ِق ْه ُه فِى ال ِدي
Artinya: Dari Mu’awiyah RA, berkata, Rasulullah SAW bersabda:
Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah menjadi baik
maka ia dipandaikan dalam ilmu agama (HR. Bukhari Muslim). 4
Tujuan pendidikan erat kaitannya dengan tujuan hidup manusia. Hal
itu disebabkan pendidikan merupakan alat yang digunakan manusia untuk
memelihara kelanjutan hidup, baik sebagai individu maupun masyarakat.
Oleh karena itu tujuan pendidikan harus diarahkan sesuai dengan
kebutuhan dan tuntutan yang sedang dihadapi. Seperti yang diungkapkan
oleh Muhammad Athiyah Al Abrasyi yang dikutip Sri Minarti bahwa tujuan
utama dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti
yang menghasilkan orang-orang yang bermoral, berjiwa bersih, pantang
menyerah, bercita-cita tinggi, dan berakhlak mulia laki-laki maupun
perempuan. Selain itu juga mengerti kewajiban masing-masing, dapat
membedakan antara baik dan buruk, mampu menyusun skala prioritas,
menghindari perbuatan tercela, mengingat Tuhan dan mengetahui dalam
setiap pekerjaan apa yang dilakukan.5
Sejalan dengan itu, dalam First World Conference on Muslim
Education yang diadakan di Makkah tahun 1977 telah menghasilkan
rumusan yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu
mencapai

pertumbuhan

kepribadian

manusia

menyeluruh

secara

seimbang melalui latihan jiwa, intelek, perasaan, dan indera. Oleh karena
itu pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala
aspeknya, yaitu fisik, mental, intelektual, imajinasi dan kemampuan
berbahasa, baik secara individu maupun kolektif. Selain itu pendidikan
juga mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai
kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan Islam terletak pada perilaku yang
4

Muslich Shabir, Terjemah Riyadhus Shalihin, (Semarang: Toha Putra, 2004), hal. 172
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3

tunduk dengan sempurna kepada Allah SWT, baik secara pribadi,
komunitas, maupun umat manusia.
Dari pengertian pendidikan di atas maka dapat ditemukan fungsi dan
tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pembinaan akhlak
mulia secara komprehensif, baik segi materi, metode, pendekatan dan
pelaksanaannya. Ajaran Islam tentang iman, islam dan ihsan misalnya
dinilai

belum

sempurna

jika

tidak

menimbulkan

dampak

pada

pembentukan akhlak. Pengamalan iman, Islam dan ihsan ini merupakan
komponen yang satu dan lainnya saling berkaitan secara fungsional dan
diarahkan pada pembangunan akhlak dan karakter mulia. Akhlak yang
mendarah daging ini kemudian menjadi bagian dari kepribadian
seseorang.
Manusia hendaknya berlaku baik, namun manusia tidak mungkin
berlaku baik apabila ia belum mengetahui apa-apa yang harus dikerjakan
dan segala yang harus ditinggalkan, apakah yang dimaksud taat,
bagaimana

mengerjakannya,

bagaimana

bisa

menjauhi

maksiat

sedangkan ia belum mengetahui jenisnya. Jika seseorang mengetahui
bahwa dusta, atau haram maka ia akan meninggalkannya. Untuk itu
pentingnya belajar agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan
salah.6 Orang yang berilmu pengetahuan tidak sama derajatnya dengan
orang yang tidak berilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah
SWT dalam QS. Al-Zumar ayat 9:

6
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ِ َّ
ِ َّ
ِ َين ََل يَ عأ لَ ُم و َن ۗ إِ نَّ َم ا يَ تَ َذكَّ ر أُولُو أاْلَلأب
اب
َ ين يَ عأ لَ ُم و َن َوا ل ذ
َ س تَ وِي ا ل ذ
قُلأ َه لأ يَ أ
ُ
Artinya: Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya
orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.7
Islam sangat memperhatikan pendidikan akhlak, sehingga Islam
memandang kehancuran manusia diawali dengan kehancuran akhlaknya.
Imam Al-Ghazali membagi tingkat keburukan akhlak menjadi empat
macam yaitu: pertama keburukan akhlak yang timbul karena ketidak
sanggupan seseorang mengendalikan nafsunya, kedua perbuatan yang
diketahui keburukannya tetapi ia tidak bisa meninggalkannya karena
nafsunya sudah menguasai dirinya, ketiga keburukan akhlak yang
dilakukan oleh seseorang karena pengertian baik baginya sudah kabur,
sehingga perbuatan baiklah yang dianggap buruk, dan keempat perbuatan
buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada umumnya,
sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi pelakunya, kecuali
hanya kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat.
Menurut Al-Ghazali tingkatan keburukan akhlak pertama, kedua dan
ketiga masih bisa di didik dengan baik, sedangkan tingkat keempat tidak
bisa dipulihkan.
Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pembinaan akhlak
mulia secara komprehensif, baik segi materi, metode, pendekatan dan
pelaksanaannya. Ajaran Islam tentang iman, islam dan ihsan misalnya
dinilai

belum

sempurna

jika

tidak

menimbulkan

dampak

pada

pembentukan akhlak. Pengamalan iman, islam dan ihsan ini merupakan
komponen yang satu dan lainnya saling berkaitan secara fungsional dan
diarahkan pada pembangunan akhlak dan karakter mulia. Akhlak yang
mendarah daging ini kemudian menjadi bagian dari kepribadian
seseorang.

7
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Islam memandang penting akhlak, dan salah satu misi diutusnya
Nabi Muhammad SAW ke dunia ini adalah menyempurnakan akhlak.
Akhlak menjadi salah satu indikator kesempurnaan iman seseorang.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

 اَ ْك َم ُل: صلَى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَم
ِ  َقا َل َرس ُْو ُل:َو َعنْ اَ ِبي ه َُري َْر َة َرضِ َي هللا ُ َع ْن ُه َقا َل
َ هللا
)ْالم ُْؤ ِم ِني َْن ِا ْي َما ًنا اَحْ َس ُن ُه ْم ُخل ُ ًقا (رواه الترمذى
Artinya: Dari Abu Hurairah RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang
mukmin yang paling sempurna imannya yaitu orang yang paling
baik budi pekerti (akhlaknya) (HR. Al Tirmidzi).8
Para orang tua dan kaum pendidik seringkali dipusingkan oleh
masalah kenakalan remaja, berbagai kasus kenakalan remaja yang masih
berstatus

pelajar

seperti

penyalahgunaan

narkoba,

pemerkosaan,

perkelahian, perampokan, dan sebagainya menjadi berita yang biasa
dilihat di media masa, seakan tidak pernah habis dari satu kasus ke kasus
yang lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, tidak
sedikit membawa dampak negatif terhadap sikap hidup dan perilaku
manusia itu sendiri, baik sebagai makhluk individu maupun sosial.
Pendidik sedapatmungkin harus memahami siswa dalam proses
pembelajaran, sebab kesalahan dalam memahami hakikat peserta didik
akan mengakibatkan kesalahan fatal. Terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam masalah anak didik, sebagaimana menurut Syamsul
Nizar dalam makalahnya yang dikutip oleh Heri Gunawan: Pertama, anak
didik bukan miniatur orang dewasa, ia mempunyai dunia tersendiri,
sehingga metode mengajar tidak boleh disamakan dengan orang dewasa.
Kedua, anak didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan
mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Ketiga, anak
didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk memenuhi kebutuhan itu
semaksimal mungkin. Keempat, anak didik memiliki perbedaan antara
individu dengan individu yang lain, baik yang disebabkan oleh faktor
8
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endogen (fitrah) maupun faktor eksogen (lingkungan). Kelima anak didik
hendaknya dipandang sebagai kesatuan sistem manusia, sesuai dengan
hakikat manusia, anak didik sebagai makhluk monopliralis, maka pribadi
anak didik walaupun terdiri dari banyak segi, merupakan satu kesatuan
jiwa raga.9
Sekolah merupakan tempat untuk membentuk manusia yang
berpendidikan. Sehingga sekolah dituntut untuk menjadi tempat yang
terbaik bagi pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Menurut Departemen
Pendidkan Nasional sekolah dapat dikatakan baik apabila memiliki
delapan kriteria: 1) siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat
dipertanggung jawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan
tes fisik. 2) sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi
proses pembelajaran. 3) iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan
belajar. 4) guru dan tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang
tinggi. 5) melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan
siswa. 6) jam belajar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 7) proses
belajar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa dan
orangtua siswa. 8) sekolah bermanfaat bagi lingkungannya.10
Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan wadah dalam
membentuk siswa berakhlak mulia. Pendidikan akhlak tidak terpisahkan
dengan pendidikan agama karena akhlak bermuara pada nilai-nilai
agama. As-Syaikh al-Zarnuji mengatakan belajarlah ilmu agama, karena
ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang membimbing menuju
kebaikan dan taqwa, ilmu yang paling lurus dipelajari. Dialah ilmu yang
menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk.11 Di dalam
kurikulum pendidikan pada satuan pendidikan materi pendidikan agama
menjadi materi yang wajib diajarkan kepada peserta didik. Materi
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Pendidikan Agama Islam (PAI) secara garis besar di dalamnya berisi
tentang al-Qur’an-hadits, aqidah-akhlak, fiqh dan sejarah.
Sekolah selalu menjadi sorotan ketika terjadi kasus-kasus kenakalan
pelajarnya. Kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang
sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan.
Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman,
pendidikan selalu menjadi fokus perhatian karena pendidikan tidak hanya
menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang,
melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini.
Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan
peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan
kehidupan masyarakat.
Pendidikan dalam pelaksanaannya selama ini dikenal sebagai usaha
yang berbentuk bimbingan terhadap siswa guna menghantarkan anak ke
arah tercapainya cita-cita tertentu dan proses perubahan tingkah laku ke
arah yang lebih baik. Guru merupakan ujung tombak pendidikan, terutama
tampak menonjol peranannya pada proses pembelajaran. Guru menjadi
komponen yang penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan.
Bafadal menegaskan bahwa semua komponen pendidikan tidak akan
berguna bagi terjadinya perolehan pengalaman belajar maksimal bagi
murid bila tidak didukung oleh keberadaan guru yang profesional. Semua
komponen dalam proses belajar tidak akan maksimal bagi peningkatan
mutu proses dan hasil pembelajaran tanpa didukung oleh keberadaan
guru yang secara terus menerus, berupaya mewujudkan gagasan, ide,
dan pemikiran dalam bentuk perilaku dan sikap yang paling unggul dalam
tugasnya sebagai pendidik.
Karakteristik siswa yang berbeda memerlukan strategi pembelajaran
yang sesuai, desain pembelajaran harus memasukkan unsur-unsur
sebagai berikut: Pertama metakognisi, yaitu siswa dewasa lebih memilih
untuk belajar melalui penilaian diri dan koreksi diri. Kedua refleksi, yaitu
siswa dewasa melakukan refleksi atas apa yang dipelajari. Ketiga
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pengalaman

sebelumnya,

yaitu

siswa

belajar

dari

menggunakan

pengalaman sebelumnya sebagai bekal belajar. Keempat percakapan
atau dialogis, yaitu siswa dewasa lebih menyukai pendekatan dialogis
dalam pembelajaran ketimbang monologis. Kelima pengalaman otentik,
yaitu siswa lebih suka pengalaman otentik ketimbang abstrak. Keenam
motifasi, siswa dewasa lebih mengandalkan motivasi diri atau motivasi
internal ketimbang eksternal. Ketujuh pembelajaran generatif. Kegiatan
yang membantu siswa dewasa oleh mereka sendiri.12
Kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini tidak terlepas dari
permasalahan akhlak siswa itu sendiri. Siswa yang nakal biasanya siswa
yang tidak mengenal akhlak. Hal ini menjadi perhatian semua orang untuk
di cari solusinya. Seakan berpacu dengan waktu untuk bersama-sama
mencegah terjadinya kasus kenakalan berulang. Sebaliknya tidak sedikit
pula pelajar yang menyejukkan hati karena kesopanan dan tingkah
lakunya yang baik, siswa yang demikian adalah siswa yang berakhlak.
Siswa sebagai objek sekaligus subjek hendaknya dibimbing dan
diarahkan

sehingga

memiliki

akhlak.

Dalam

konteks

pendidikan,

ditemukan beberapa istilah yang dipakai dalam menyebut siswa,
diantaranya murid, peserta didik, dan anak didik. Semua istilah itu
mempunyai implikasi yang berbeda. “Murid” merupakan isim fail dari kata
arad-yuridu-irodatan-muridun, yang berarti orang yang menginginkan.
Istilah ini mengandung arti kesungguhan dalam belajar, memuliakan guru.
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun
2003, siswa/peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia
pada jalur, jenjang dan jenis penyelenggara tertentu.
Akhlak adalah suatu yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan
dalam kehidupan manusia, urgensi akhlak tidak saja dirasakan oleh
manusia itu sendiri dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan
12
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berkeluarga,

bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Akhlak adalah

mutiara hidup yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.
Tanpa akhlak manusia akan kehilangan derajat kemanusiaannya yang
mulia dan akan turun ke derajat binatang, atau bahkan lebih rendah.
Sebab dengan potensi akalnya manusia bisa lebih hina dan lebih jahat
dari pada binatang.
Dari beberapa pandangan di atas, tergambar bahwa tujuan dan
fungsi

pendidikan

atas,

sebenarnya

memuat

pesan

moral

yang

mendalam. Menurut Mastuhu bahwa pesan moral tersebut secara umum
dapat dikemukakan bahwa siswa diharapkan berprilaku, berpikir, dan
bersikap dalam kehidupan pribadi dan sosial dengan selalu didasari dan
dijiwai oleh agama.13 Dengan kata lain, PAI mengandung pesan-pesan
pembelajaran
(keimanan),

yang

di

kedalaman

dalamnya
spiritual

membangun
dan

kekokohan

keagamaan

Islam

aqidah
untuk

diaktualisasikan dalam bentuk amal shaleh dalam kehidupan sehari-hari
pada setiap aspek kehidupannya.
Dari pandangan tersebut semakin jelas bahwa karakteristik PAI
dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) PAI berusaha untuk menjaga
akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apapun,
(2) PAI berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang
tertuang dan terkandung dalam al-Qur’an dan al-Sunnah/al-Hadits serta
otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam, (3) PAI
menonjolkan kesatuan iman, ilmu dan amal dalam kehidupan keseharian,
(4) PAI berusaha membentuk akhlak peserta didik kearah yang lebih baik
dan mengembangkan kesalehan individu dan kesalehan sosial sekaligus,
(5) PAI menjadi landasan moral dan etika dalam mengembangkan IPTEK
dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya, (6) Substansi PAI
mengandung entitas-entitas yang besifat rasional dan supra rasional, (7)
PAI berusaha menggali, mengembangkan dan mengambil ibrah dari
13
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sejarah dan kebudayaan (peradaban) Islam, dan (8) dalam beberapa hal,
PAI mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragam, sehingga
memerlukan sikap terbuka dan toleran atau semangat ukhuwah
Islamiyah.14
Ramayulis merumuskan pengertian pendidikan Islam sebagai proses
internalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik
melalui

upaya

pengajaran,

pembiasaan,

bimbingan,

pengasuhan,

pengawasan dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan
dan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat.15 Jadi pendidikan itu kurang
lengkap apabila hanya mencetak lulusan yang hanya memiliki kecerdasan
intelektual saja tanpa diimbangi dengan jiwa religius yang seharusnya
dimiliki peserta didik.
Internalisasi Nilai nilai PAI merupakan kebutuhan pokok dan bagian
tak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Pengetahuan tentang
hakekat

manusia

merupakan

bagian

esensial,

karena

dengan

pengetahuan tersebut dapat diketahui tentang kedudukan dan perannya di
alam semesta ini. Pengetahuan ini sangat penting karena dalam proses
pendidikan manusia bukan saja sebagai objek tetapi juga subjek.
Menjadi orang pintar itu memang mudah dan hebat. Tapi kepintaran
tanpa didasari akhlak yang baik juga tidak ada gunanya. Bukannya
menjadikan siswa sukses, sebaliknya malah membuat mereka terjerumus
dalam perbuatan melawan hukum. Faktanya, kebanyakan koruptor,
narkoba, penipuan, dan lain-lain di lingkungan masyarakat bukan dari
kalangan bawah, namun justru dari para pejabat negara atau orang-orang
yang berpendidikan tinggi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Alasan yang paling
memungkinkan

ialah

karena

mereka

kurang

memahami

tentang

pentingnya nilai-nilai akhlak. Intelegensi mereka tidak diimbangi dengan
kecerdasan spiritual sehingga berakibat pada terjadinya penyimpangan
perilaku.
14
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Atas dasar itu, internalisasi merupakan suatu proses yang harus
terjadi dalam pendidikan. Internalisasi bukan hanya sekedar transformasi
ilmu pengetahuan oleh guru kepada siswa, tetapi menekankan kepada
penghayatan serta pengaktualisasian ilmu pengetahuan khususnya ilmu
pengetahuan

yang

berupa

nilai

sehingga

nilai

tersebut

menjadi

kepribadian dan prinsip dalam hidupnya (dalam hal ini yang dimaksud
adalah akhlak sebagai nilai ajaran Islam). Internalisasi nilai bukanlah hal
yang mudah, karena yang dimaksud bukan hanya prinsip kepribadian
yang ditampakkan oleh siswa didik dalam jangka waktu yang sementara,
namun yang dimaksud adalah kepribadian atau prinsip hidup yang
dilakukan secara sadar dan tanpa ada paksaan.
Internalisasi adalah upaya menghayati dan mendalami nilai, agar
nilai tersebut tertanam dalam diri setiap manusia. Karena PAI berorientasi
pada pendidikan nilai sehingga perlu adanya proses internalisasi tersebut.
Jadi internalisasi merupakan upaya ke arah pertumbuhan batiniah atau
rohaniah 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.16 Ada beberapa tahapan dalam internalisasi nilai adalah: 1)
Tahap transformasi nilai, pada tahap ini guru sekedar menginformasikan
nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada siswa, yang sematamata merupakan komunikasi verbal. 2) Tahap transaksi nilai, yaitu suatu
tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau
interaksi antara siswa dan guru bersifat timbal balik. Dalam tahap ini tidak
hanya menyajikan informasi tentang nilai yang baik dan yang buruk, tetapi
juga terlibat untuk melaksanakan dan memberikan contoh amalan yang
nyata, dan siswa diminta memberikan respons yang sama, yakni
menerima dan mengamalkan nilai itu. 3) Tahap transinternalisasi, yakni
bahwa tahap ini lebih dalam daripada sekedar transaksi. Dalam tahap ini
16
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penampilan guru di hadapan siswa bukan lagi sosok fisiknya, melainkan
sikap mentalnya (kepribadiannya). Demikian juga siswa merespons
kepada guru bukan hanya gerakan/penampilan fisiknya, melainkan sikap
mental dan kepribadiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
dalam transinternalisasi ini adalah komunikasi dua kepribadian yang
masing-masing terlibat secara aktif.
Proses internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan
bersedia bersikap menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut
sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem yang
dianutnya. Dalam hal ini, maka isi dan hakekat sikap yang diterima itu
sendiri dianggap oleh individu sebagai memuaskan. Sikap demikian itulah
yang biasanya merupakan sikap yang dipertahankan oleh individu dan
biasanya tidak mudah untuk berubah selama sistem nilai yang ada dalam
diri individu yang bersangkutan masih bertahan.17
Jadi, internalisasi sangatlah penting dalam PAI karena merupakan
pendidikan nilai sehingga nilai-nilai tersebut dapat tertanam pada diri pada
siswa, dengan pengembangan yang mengarah pada internalisasi nilainilai ajaran Islam merupakan tahap pada manifestasi manusia religius.
Sebab tantangan untuk arus globalisasi dan transformasi budaya bagi
peserta didik dan bagi manusia pada umumnya adalah difungsikannya
nilai-nilai akhlak dalam agama. Sebagai seorang muslim maka yang
difungsikan adalah nilai-nilai ajaran Islam, yang dapat terwujud dalam
kehidupan sehari-hari.
Proses Internalisasi nilai ajaran Islam menjadi sangat penting bagi
siswa untuk dapat mengamalkan dan menta’ati ajaran dan nilai-nilai
agama dalam kehidupannya, sehingga tujuan PAI tercapai. Upaya dari
pihak sekolah untuk dapat menginternalisasikan nilai ajaran Islam kepada
diri ssiwa didik menjadi sangat penting, dan salah satu upaya tersebut
adalah dengan metode pembiasaan di lingkungan sekolah. Metode
17
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pembiasaan tersebut adalah dengan menciptakan suasana religius di
sekolah, kegiatan-kegiatan keagamaan dan praktik-praktik keagamaan
yang dilaksanakan secara terprogram dan rutin (pembiasaan) diharapkan
dapat mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran
Islam kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sampai
dimana pencapaian upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai ajaran
islam (materi PAI) dan juga untuk mengetahui langkah-langkah yang
efektif dalam upaya berikutnya.
Di lingkungan sekolah ada beberapa kegiatan pembiasaan yang
sudah ditrerapkan dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai ajaran
islam terhadap peserta didik. Misalnya, kegiatan pembiasaan dan
penciptaan suasana religius disekolah dimaksudkan untuk menanamkan
nilai-nilai dasar dari Ajaran Islam agar supaya pribadi-pribadi mereka
terpupuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang rajin beribadah dan
semangat dalam berusaha, penanaman nilai-nilai tersebut diharapkan
benar-benar bisa memperbaiki prinsip hidup mereka.
Kegiatan-kegiatan pembiasaan tersebut dilakukan secara rutin dan
mendapat dukungan penuh dari semua dewan guru dan segenap tenaga
pendidik yang ada. Untuk mendukung kegiatan pembiasaan dalam rangka
menginternalisasikan nilai-nilai ajaran islam kepada peserta didik pihak
lembaga mengupayakan terciptanya suasana religius disekolah.
SMP Negeri 3 Kota Jambi adalah lembaga pendidikan formal yang
berada di Kota Jambi. Sebagai lembaga pendidikan tentunya memiliki visi,
misi dan program. Salah satunya adalah menciptakan generasi yang
berakhlak mulia. Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang akan
dijalankan adalah mengimplementasikan ajaran agama dalam kegiatan
sekolah.18 Upaya mulia tersebut tentunya memerlukan kerja keras dan
kerja sama dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah internalisasi
(penanaman) nilai-nilai akhlak yang terintegrasi pada setiap mata
pelajaran. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki
18
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peran yang sangat penting dalam membentuk akhlak tersebut, karena
akhlak bersumber pada ajaran-ajaran agama. Sekolah sebagai lembaga
pendidikan memiliki peran dalam pembentukan siswa berakhlak melalui
bimbingan, peraturan dan tata tertib sekolah.
Memang selama ini para guru telah melakukan proses internalisasi
tersebut dengan baik. Dapat dilihat setiap pagi ketika awal jam sekolah,
para guru dengan setia menunggu siswa di depan gerbang sekolah dan
mereka salami satu persatu siswa yang datang.19 Namun hendaknya
contoh sikap mulia yang ditunjukkan ini bukan hanya sekadar memenuhi
tuntutan sekolah atau sekadar melepaskan kewajiban. Akan tetapi benarbenarlah datangnya dari rasa peduli guru terhadap anak-anak.
Proses internalisasi materi PAI melalui penanaman nilai-nilai ahklak
yang belum maksimal di atas berakibat pada pengamalan terhadap nilainilai akhlak siswa yang belum sepenuhnya terlaksana. Hal itu dapat dilihat
dari masih ditemukannya beberapa siswa yang saat berbicara kurang
memperhatikan kesopanan (misalnya ada siswa yang memanggil
temannya dengan sebutan nama hewan), siswa yang diberi tugas oleh
guru tidak menyelesaikannya dan bahkan ada siswa pergi begitu saja bila
diperintah oleh gurunya, siswa yang mengerjakan tugas mandiri masih
menyontek dengan temannya, ditemukan juga siswa yang kurang disiplin
dengan datang terlambat dan tidak lengkap memakai atribut sekolah,
siswa makan sambil berdiri, bahkan sambil berjalan yang ketika ditegur
oleh temannya bukannya berterima kasih tapi marah. Kondisi-kondisi ini
menunjukkan siswa belum menghayati dan mengamalkan akhlak secara
baik.20
Berdasarkan grand tour yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa
sesungguhnya pihak sekolah telah melakukan pembinaan terhadap
akhlak siswa, namun kenyataannya siswa belum menunjukkan sifat-sifat
sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal
19
20
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seperti pengaruh teknologi modern yang sulit dibendung dan kurangnya
filter dalam menyaring informasi yang masuk. Demikian juga kondisi
lingkungan sekolah yang sangat luas sehingga pengawasan terhadap
siswa kurang maksimal, di samping pengaruh lingkungan tempat tinggal
siswa yang berbeda-beda membawa perilaku tersendiri yang saling
mempengaruhi perilaku siswa yang satu dengan yang lain. Terlihat juga
masih kurangnya koordinasi antara guru PAI dengan pihak lain dalam
pembinaan akhlak siswa. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa hal itu
terjadi karena: Pertama, masih belum optimalnya guru PAI dalam
melakukan internalisasi (menanamkan) nilai-nilai akhlak pada siswa.
Kedua, belum dimilikinya program khusus dan terencana secara baik
terhadap pembinaan akhlak siswa. Ketiga, kurangnya kerjasama antara
guru PAI dalam melaksanakan internaslisasi akhlak siswa. Keempat,
masih ditemukan beberapa siswa yang belum memiliki akhlak mulia.
Kelima. masih ditemukan beberapa siswa yang kurang terhadap
pemahaman materi PAI, termasuk ajaran tentang akhlak mulia.
Melihat kondisi yang demikian, maka menjadi motivasi utama peneliti
untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai internalisasi materi PAI
dalam membentuk akhlak siswa yang bersumber dari ajaran agama yang
dilakukan oleh guru PAI di SMP Negeri 3 Kota Jambi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan grand teori dan grand tour di atas dapat diketahui
bahwa internalisasi materi pendidikan agama Islam belum sepenuhnya
mampu membentuk akhlak siswa secara maksimal. Sehingga pertanyaan
pokok yang diajukan peneliti adalah: Mengapa internalisasi nilai nilai PAI
di SMP Negeri 3 Kota Jambi belum mampu membentuk siswa berakhlak
mulia? Dari pertanyaan pokok tersebut daapt dibuat rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana proses internalisasi nilai nilai PAI dalam membentuk
akhlak siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi?

16

2. Apa penyebab siswa belum memiliki ahklak mulia di SMP Negeri 3
Kota Jambi?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk akhlak
siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi?

C. Fokus Penelitian
Agar ada pembatasan sekaligus memberikan arah yang jelas, maka
peneliti menfokuskan penelitian ini terhadap proses internalisasi nilai nilai
PAI pada materi akidah akhlak dalam pembentukan akhlak siswa pada
kelas VIII di SMP Negeri 3 Kota Jambi. Alasan memilih kelas VIII ini
karena dipandang lebih cocok dengan situasi dan kondisi siswa yang ada,
sebab siswa kelas VII merupakan siswa baru yang masih memerlukan
penyesuaian dengan sekolah. Sedangkan siswa kelas IX harus fokus
untuk menghadapi ujian kelulusan (UN).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan kegiatan
penelitian ini adalah untuk:
a. Mengetahui proses internalisasi nilai nilai PAI dalam membentuk
akhlak siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi.
b. Mencari penyebab siswa belum memiliki ahklak mulia di SMP Negeri 3
Kota Jambi.
c. Mendapatkan gambaran faktor pendukung dan penghambat dalam
membentuk akhlak siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini antara lain
adalah sebagai:
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a. Pengembangan

keilmuan

pada

bidang

pendidikan

khususnya

pendidikan tentang akhlak
b. Masukan bagi guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada
siswa.
c. Masukan bagi pemerintah dan khususnya sekolah dalam mendidik dan
membentuk akhlak siswa.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori, Konstruk dan Indikator Masing-Masing Tema
1. Internalisasi Materi PAI
Sebagai kesatuan sistem dalam sistem pendidikan nasional
sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 dan UU Sisdiknas, maka
mata pelajaran PAI wajib diberikan pada setiap jenjang pendidikan di
sekolah umum. Dengan demikian dalam mencetak sumber daya insani
yang beriman dan bertaqwa posisi PAI sangat vital.
Itulah sebabnya, siapapun yang mencermati tujuan PAI di sekolah
niscaya mempunyai harapan besar agar siswa (generasi muda) sekarang
dan mendatang menjadi generasi yang tangguh, bertanggungjawab
sekaligus berakhlaqul mulia. Hal ini karena baik dalam tujuan pendidikan
nasional maupun tujuan PAI sendiri secara substantiv memuat dua
konsep yang bernilai universal: agar peserta didik menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa dengan ditunjukkan melalui pola hubungan
dengan-Nya (hablum minallah) secara baik, di sisi lain hubungan dengan
sesama manusia (hablum minannaas) dan alam sekitarnya secara baik
pula.
Sebagian besar guru agama berfikir bahwa dengan melaksanakan
pembelajaran dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
pengembangan keterampilan, ia sudah berhasil dalam mengajar agama,
karena siswa telah memiliki pemahaman tentang shalat dapat melakukan
shalat seperti yang dilakukan guru. Begitu juga dengan aspek lain siswa
mengetahui tentang Tuhan, tentang ibadah, tentang akhlak dan lainnya.
Siswa mengetahui Tuhan Maha Mengetahui, tetapi tetap bohong, siswa
tahu tentang shalat tetapi tidak rajin shalat. Supaya pendidikan agama
dapat membentuk akhlak dan karakter siswa, maka proses pembelajaran
pendidikan yang dilakukan adalah internaslisasi nilai (internalization of
value), siswa tidak hanya mengetahui dan mampu melakukan yang
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diketahuinya tetapi apa yang diketahui menjadi miliknya dan menyatu
dalam akhlak dan karakternya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia internalisasi adalah
penghayatan: proses-falsafah negara penguasaan secara mendalam
berlangsung lewat penyuluhan, penataran dan sebagainya. Internalisasi
berarti penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga
merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebebasan doktrin atau nilai
yang diwujudkan dalam sikap dan prilaku.21 Sedangkan materi menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertama, benda, bahan, segala
sesuatu yang tampak. Kedua, sesuatu yang menjadi bahan (untuk
diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dilarang dan sebagainya).22
Dalam Bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik”
dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “kan”, mengandung arti
proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang
dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
latihan; proses perbuatan, cara mendidik.23 Kata pendidikan berasal dari
bahasa Yunani yaitu paedagogos yang berarti pergaulan dengan anakanak. Peadagog (pendidik atau ahli didik) ialah orang yang tugasnya
membimbing anak.24 Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa
Inggris dengan education yang berarti pengembangan atau bimbingan.25
Secara terminologi banyak sekali istilah pendidikan yang di
kemukakan oleh para tokoh pendidikan, diantaranya: Ahamd D. Marimba,
menjelaskan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar
oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik
menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pengertian pendidikan
menurut Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional adalah usaha sadar
21
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Media Group, 2015) hl. 31
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566
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dan

terencana

untuk

mewujudkan

suasana

belajar

dan

proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 26.
Pendidikan Islam menurut para ahli antara lain: pertama, menurut
Asy Syaibani yang dikutip oleh Bukhari Umar, pendidikan Islam adalah
proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi,
masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu
aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam
masyarakat. Kedua, menurut Fadhil Al Jamali mendefinisikan pendidikan
Islam adalah upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak
manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan
kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna,
baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan.27
Seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 didapatkan
pengertian pendidikan Islam yaitu: proses transformasi dan internalisasi
ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan
dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan
kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Dari pengertian tersebut
maka pendidikan Islam mempunyai lima prinsip, yaitu: pertama, proses
transformasi dan internalisasi. Kedua, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai.
Ketiga, pada diri anak didik. Keempat, melalui penumbuhan dan
pengembangan potensi fitrahnya. Kelima, guna mencapai keselarasan
dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.28
Menurut BSNP tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar,
Pendidikan Agama Islam di SMP/MTs bertujuan untuk: Pertama,
menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan
pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan,
26
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serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi
manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya
kepada Allah SWT. Kedua, mewujudkan manusia Indonesia yang taat
beragama

dan berakhlak mulia

yaitu manusia yang berpengetahuan,

rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi
(tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta
mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.
Ruang lingkup materi PAI pada Satuan Pendidikan SMP/MTS
meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
a. Al Qur’an dan Hadits, Pada materi Al Qur’an, meliputi materi cara
membaca Al Qur’an dan pembahasan surat-surat pilihan di antaranya
QS. At-Tin dan QS. Al-Insyirah, materi hadits pilihan di antaranya
hadits tentang menuntut ilmu dan hadits tentang kebersihan.
b. Aqidah dan akhlak, Pada materi Aqidah meliputi seluruh rukun iman
yaitu: Iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat-malaikat Allah,
iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman
kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Pada materi
akhlak meliputi dua hal yakni akhlak mahmudah seperti: qanaah,
sabar, tekun, kerja keras, teliti, zuhud, tawakal, tawadlu dan tasamuh.
Untuk akhlak madzmumah meliputi: munafik dan takabbur
c.

Fiqih, Pada materi fiqh meliputi materi thaharah, shalat, puasa, zakat
dan haji

d. Sejarah dan Kebudayaan Islam.29 Pada materi sejarah, meliputi
sejarah Nabi Muhammad, daulah umayyah, daulah abbasiyah,
sejarah masuknya Islam ke indonesia, tradisi Islam nusantara.
Proses internalisasi tentunya tidak terlepas dari peran guru PAI.
Secara etimologis, istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam sering
disebut dengan istilah murobbi, mu’allim atau muaddib. Menurut para ahli
bahasa, kata murobbi berasal dari rabba-yarabbi artinya membimbing,
mengurus, mengasuh dan mendidik. Kata mu’allim merupakan bentuk
29
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isim fail dari ‘allama-yu’allimu, yang berarti mengajar atau mengajarkan.
Sementara istilah mu’adib berasal dari addaba-yuaddibu, yang berarti
mendidik.
Fadhil al-Djamali sebagaimana yang dikutip Ramayulis, mengatakan
bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada
kehidupan yang lebih baik, sehingga terangkat derajat kemanusiaannya
sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) yang dimilikinya.30 Pendidik
menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi

sebagai

guru,

dosen,

konselor,

pamong

belajar,

widyaiswara, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan ke
khasannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.31
Pendidik dituntut memiliki kompetensi agar proses internalisasi
dalam pembelajaran bisa terwujud. Terkait dengan internalisasi dalam
pembelajaran ada tiga tujuan pembelajaran secara umum yaitu: pertama
mengetahui (knowing), dimana tugas guru adalah mengupayakan agar
peserta didik mengetahui suatu konsep. Kedua mampu melaksanakan/
mengerjakan apa yang diketahui (doing) dan ketiga peserta didik menjadi
orang seperti yang ia ketahui. Agar mencapai hal tersebut maka
diperlukan teknik-teknik tertentu di antaranya:
1. Keteladanan
Pendidik meneladankan kepribadian muslim dalam segala aspeknya
baik pelaksanaan ibadah khusus maupun yang bersifat umum, yang
meneladankan bukan hanya guru melainkan semua orang yang kontak
dengan siswa.
2. Pembiasaan
Siswa dibiasakan dengan kegiatan yang positif, di antara program
pembiasaan

yang

bercorak

keagamaan

yaitu:

selalu

membuka

pembelajaran dengan salam dan do’a, membaca ayat-ayat Al qur’an
sebelum memulai pembelajaran Pendidikan Agama Islam, melaksanakan
30
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shalat zuhur berjamaah, melaksanakan shalat dhuha setiap hari dengan
jadwal bergantian, membaca shalawat nabi, istighfar, Asma’ul Husna, atau
kultum tentang agama, melaksanakan peringatan Hari Besar Keagamaan,
melakukan kolaborasi antara kegiatan spiritual dan seni, memotifasi siswa
selalu melaksanakan kewajiban agama di rumah, melakukan mabit untuk
menambah kegiatan keagamaan di luar kelas.
3. Teknik-teknik lain
Masih banyak teknik lain yang berkembang secara tidak terbatas
oleh guru yang kreatif, diantaranya do’a akan memulai pelajaran dan
mengakhiri pembelajaran dan sebagainya. 32
Pendidik harus memiliki strategi dalam pembelajaran sehingga
tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, strategi adalah rencana mengenai kegiatan untuk mencapai
sasaran khusus. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai upaya
yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi untuk sampai
pada tujuan yang diinginkan. Adapun ciri strategi menurut Stoner dan
Sirait yang dikutip oleh Aan Hasanah adalah sebagai berikut:
a) Wawasan Waktu, meliputi cakrawala waktu yang jauh kedepan, yaitu
waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan
waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya
b) Dampak, walaupun hasil akhir dengan mengikuti strategi tertentu tidak
langsung terlihat untuk jangka waktu yang lama, dampak akhir akan
sangat berarti
c) Pemusatan

upaya.

Sebuah

strategi

yang

efektif

biasanya

mengharuskan pemusatan kegiatan, upaya atau perhatian terhadap
sasaran yang sempit
d) Pola keputusan. Keputusan harus saling menunjang artinya mengikuti
pola yang konsisten
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e) Peresapan. Adanya konsistensi sepanjang waktu dalam kegiatan yang
mengharuskan semua tingkatan organisasi bertindak, secara naluri
dengan cara yang akan memperkuat strategi.33
Strategi yang baik juga harus dibarengi dengan kompetensikompetensi yang baik sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai.
Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah: Pertama,
kompetensi Pedagogik yaitu yang berkait langsung dengan penguasaan
ilmu pengetahuan dan ilmu lain yang berkait dengan tugasnya sebagai
guru.

Secara

teknis

kompetensi

pedagogik

meliputi:

mengusai

karakteristik pendidik, menguasai teori dan prinsip pembelajaran,
mengembangkan

kurikulum

dan

rancangan

pembelajaran,

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi
pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif,
empatik, dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan evaluasi
dan penilaian proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil evaluasi dan
penilaian untuk kepentingan pembelajaran dan melakukan tindakan
reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
Kedua, kompetensi profesional yaitu kemampuan dasar tenaga
pendidik. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut: menguasai
materi, struktur, konsep dan polapikir keilmuan yang sesuai dan
mendudkung

bidang

keahlian/bidang

studi

yang

diampunya,

memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai
bidang studi yang diampunya, menguasi filosofi, metodologi, teknis dan
fraksis penelitian dan pengembangan ilmu yang sesuai dengan bidang
keahlianya, mengembangkan diri dan kinerja profesionalnya dengan
melakukan tindakan reflektif dan penggunaan TIK, meningkatkan kinerja
dan komitmen dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
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Ketiga, kompetensi kepribadian yaitu

meliputi personaliti, jati diri

sebagai tenaga pendidik yang menjadi panutan bagi peserta didik. Secara
khusus dijabarkan sebagai berikut : berjiwa pendidik dan bertindak sesuai
dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia,
tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan mejadi teladan bagi
peserta didik dan masyarakat, tampil sebagai pribadi yang mantap,
dewasa, stabil dan dewasa, menunjukan etos kerja, tanggung jawab, rasa
bangga sebagai tenaga pendidik dan rasa percaya diri.
Keempat,

kompetensi

sosial

yaitu

yang

berkaitan

dengan

kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang ada
disekitar dirinya. Selanjutnya dirinci sebagai berikut: bersikap inklusif dan
bertindak objektif, beradaptasi dengan lingkungan tempat bertugas dan
dengan lingkungan masyarakat, berkomunikasi secara efektif, empirik,
dan santun dengan komunikasi profesi sendiri maupun profesi lain secara
lisan dan tulisan atau bentuk lain, berkomunikasi secara empatik dan
santun dengan masyarakat lain.34
Karakteristik guru juga mempengaruhi keberhasilan pendidikan.
diantaranya memiliki kesadaran akan tujuan, memiliki harapan akan
keberhasilan bagi semua sisiwa, mentolerir ambiguitas, menunjukkan
kemauan beradaptasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan siswa,
merasa tidak nyaman jika tidak mengetahui, mencerminkan komitmen
pada pekerjaan, belajar dari berbagai model dan menikmati pekerjaan
mereka.35
Sejalan dengan itu Imam Al-Ghazali mengatakan adab seorang ‘alim
adalah: sabar, bermurah hati, duduk dengan berwibawa, meninggalkan
takabur, mengutamakan tawadlu, meninggalkan kelakar dan sendau
gurau, bersikap lembut kepada murid, memperbaiki murid yang bodoh
dengan arahan yang baik, tidak memarahi murid, mencurahkan perhatian
34
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kepada penanya dan memahami pertanyaannya, menerimah hujjah,
tunduk kepada kebenaran, melarang murid mempelajari ilmu yang
membahayakan, memperingatkan murid agar tidak meniatkan ilmu yang
bermanfaat untuk selain Allah, memperbaiki murid zahir dan batin dengan
taqwa, membebani dirinya dengan bertaqwa dahulu, agar murid mengikuti
amal-amalannya terlebih dahulu, agar murid mengikuti amalannya terlebih
dahulu lalu mengambil manfaat dari perkataan-perkatannya.36
Pemahaman terhadap kondisi peserta didik akan memudahkan
dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan proses pembelajaran yang
baik, diharapkan akan menghasilkan hasil belajar yang baik pula. Gagne
yang dikutip oleh Aan Hasanah mengemukakan, perubahan perilaku dari
hasil belajar akan tampak dalam hal-hal berikut:
a. Informasi verbal, yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal,
baik secara tertulis maupun tulisan.
b. Kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan
interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol.
c.

Strategi kognitif, kecakapan individu untuk melakukan pengendalian
dan pengelolaan dalam keseluruhan aktivitasnya.

d. Sikap, yaitu hasil pembelajaran berupa kecakapan individu untuk
memilih jenis tindakan yang akan dilakukan, dengan kata lain, sikap
adalah

keadaan

dalam

diri

individu

yang

akan

memberikan

kecenderungan dalam menghadapi suatu objek atau peristiswa, di
dalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai
pemikiran dan kesiapan bertindak
e. Kecakapan motorik, yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan
pergerakan yang dikontrol oleh otot fisik.37

Berdasarkan teori dan pendekatan yang telah dikemukakan di atas,
maka dapat disintesiskan bahwa yang dimaksud dengan internalisasi nilai
36
37

Imam Al Ghazali, Bidayatul Hidayah, (Jakarta: Himmah, 2008), hal. 238-241
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nilai PAI menurut penulis adalah proses penanaman nilai-nilai materi PAI
secara mendalam yang terintegrasi kepada siswa melalui pendidikan dan
pengajaran dengan materi yang mencakup: 1) al-Qur’an dan Hadits, 2)
Aqidah dan Akhlak, 3) Fiqh, dan 4) Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI).

2. Akhlak Siswa
a. Pengertian Akhlak
Salah satu tujuan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW
adalah ialah menyempurnakan akhlak, sebagaimana sabdanya:

صلَى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَ َم ِا َن َما
َ هللا
ِ َعنْ اَ ِبيْ ه َُري َْر َة َرضِ َي هللاُ َع ْن ُه َقا َل َقا َل َرس ُْو ُل
ُ ُب ِع ْث
ار َم ْالَ ْخ َلق
ِ ت ِل ُ َت ِمم َم َك
Artinya: Dari abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa rasulullah SAW
bersabda: Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan
akhlak manusia (HR. Malik)38
Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda,

ِن ِد ْي ُن ُه َو َح َس ُب ُه حُ سْ نُ ُخلُ ِق ِه َو ُم ُر ْو َء ُت ُه َع ْقلُ ُه
ِ َك َر ُم ْالم ُْؤم
Artinya: Kemuliaan seseorang itu pada agamanya dan derajatnya
tersemat pada kebaikan budi pekertinya, serta kewibawaannya
terpusat pada pemfungsian akalnya. 39
Secara lingustik perkataan akhlak diambil dari bahasa arab, bentuk
jamak dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku
atau tabiat. Sinonimnya etika dan moral. Etika, berasal dari bahasa latin,
etos yang berarti "kebiasaan". Moral, berasal dari bahasa latin, mores,
yang berarti “kebiasaan".40
Dari pengertian etimologi ini, dengan demikian dapatlah diketahui
bahwa akhlak ( )اخلقyang merupakan bentuk jamak dari khuluq ()خلق
38
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mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun ( )خلقyang
berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq ( )خالقyang berarti
pencipta, dan makhluq ( )مخلوقyang berarti “sesuatu yang diciptakan”.41
Singkatnya, secara bahasa pengertian akhlak diambil dari bahasa
Arab yang berarti perangai, tabiat, adat (diambil dari kata dasar khuluqun).
Kemudian mengandung arti kejadian, buatan, ciptaan (diambil dari kata
dasar khalqun). Adapun pengertian akhlak secara terminologis, para
ulama banyak mendefinisikan, diantaranya :
1) Imam Al Ghazali
Imam Al Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai berikut:

س َراسِ َخ ٍة َع ْن َها َتصْ ُد ُر الَ ْف َعا ُل ِب ُسه ُْولَ ٍة
َ اَ ْل ُخلُ ُق عِ َب
ِ ارةٌ عِ نْ َه ْي َئ ٍة فِى ال َن ْف
اج ٍة ِا َلى ِف ْك ٍر َور ُِو َي ٍة
َ َويُسْ ٍر ِمنْ َغي ِْر َح
Artinya: Akhlak ialah suatu yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya
timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak
memerlukan pikiran (lebih dulu)
2) Ibn Maskawaih
Ibn Maskawaih memberikan definisi sebagai berikut:

س دَاعِ َي ٌة لَ َها ِالَى اَ ْف َعا ِل َها ِمنْ َغ ْي ِر ِف ْك ٍر َو ُر ِو َي ٍة
ِ َحا ٌل لِل َن ْف
Artinya: Suatu kondisi jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan
suatu aktivitas dengan tanpa dipikirkan atau dipertimbangkan
terlebih dahulu.42
3) Mansur Ali Rajab
Memberikan batasan khuluk dengan al-thab’u dan Al Sajiyah.
Maksud al-thob’u adalah citra batin manusia yang menetap. Citra ini
terdapat pada konstitusi manusia yang diciptakan oleh Allah sejak lahir.
Sedangkan Sajiyah adalah kebiasaan manusia yang berasal dari hasil

41
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Intermedia, 2004), hal. 113.
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integrasi antara manusiawi dengan aktivitas-aktivitas yang diusahakan (al
Muktasab). Kebiasaan ini ada yang teraktualisasi menjadi suatu tingkah
laku lahiriyah dan ada juga yang terpendam.43
Dengan demikian khuluq mencakup kondisi lahir dan batin manusia.
Keinginan, minat, kecenderungan dan pikiran manusia ada kalanya
terwujud dalam satu tingkah laku nyata, tetapi ada juga yang hanya
terpendam dalam batin dan tidak teraktualisasikan dalam suatu tingkah
laku nyata. Baik teraktualisasi atau tidak semuanya masuk dalam kategori
karakter. Berdasarkan uraian ini maka khuluq memiliki ekuivalensi makna
dengan karakter. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu
perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam
jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya.
2) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah
tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan suatu
perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang
ingatan, tidur, mabuk atau gila.
3) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang
yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.
4) Perbuatan

akhlak

sesungguhnya,

adalah

bukan

perbuatan

main-main,

yang

dilakukan

berpura-pura

atau

dengan
karena

bersandiwara.44
Sedangkan menurut Ahmad Amin akhlak merupakan “kebiasaan
kehendak”. Ini berarti bahwa kehendak itu bila telah melalui proses
membiasakan sesuatu maka kebiasaannya itu disebut akhlak. Adat
(kebiasaan) adalah perbuatan yang diulang-ulang. Ada dua syarat agar
sesuatu

bisa

dikatakan

sebagai

kebiasaan,

yakni:

1)

Adanya

kecenderungan hati kepadanya, 2) Adanya pengulangan yang cukup
43
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banyak, sehingga mudah mengerjakannya tanpa memerlukan pemikiran
lagi. Dan yang dimaksud (iradah) adalah kemenangan dari keinginan
setelah mengalami kebimbangan.45
Keseluruhan definisi akhlak tersebut di atas tampak tidak ada yang
bertentangan, melainkan memiliki kemiripan antara satu dengan lainnya,
bahkan secara substansial tampak saling melengkapi. Jadi dapat diambil
kesimpulan bahwa Akhlak merupakan segala sesuatu yang terdapat pada
seseorang baik yang berupa ucapan maupun tingkah laku dan sesuatu itu
merupakan bagian dari diri seseorang yang dilakukan berulang kali
sehingga telah menjadi kebiasaan dan dilakukan dengan sadar tanpa
adanya paksaan atau pengaruh dari faktor lain.
Dari beberapa pengertian di atas dapat disentesiskan bahwa
perkataan akhlak siswa itu timbul sebagai media yang memungkinkan
adanya hubungan yang baik antara siswa dengan sesamanya maupun
dengan makhluk lainnya. Karena itu, akhlak merupakan sebuah sistem
yang lengkap terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku
yang membuat seseorang (siswa) menjadi istimewa.

b. Pembagian Akhlak
Secara garis besar akhlak dibagi menjadi dua kategori, yaitu akhlak
mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang dimaksud akhlak mahmudah
adalah segala macam sikap dan tingkah laku yang baik (terpuji),
sedangkan akhlak mazmumah adalah segala macam sikap dan tingkah
laku yang buruk (tercela).
Akhlak mahmudah jumlahnya cukup banyak diantaranya ikhlas
(berbuat semata-mata karena Allah), tawakkal (berserah diri kepada
Allah), syukur (berterima kasih atas nikmat Allah), sidiq (benar/jujur),
amanah (dapat dipercaya), adl (adil), ‘afw (pemaaf), wafa (menepati janji),
‘iffah (menjaga kehormatan diri), haya’ (rasa malu), syaja’ah (berani),
45
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shabr (sabar), rahmah (kasih sayang), tawadlu’ (rendah hati), muru’ah
(menjaga perasaan orang lain), qana’ah (merasa cukup dengan
pemberian Allah), rifq (berbelas kasihan) dan lain sebagainya.46
Akhlak mahmudah adalah akhlak yang senangtiasa berada dalam
control ilahi yang dapat membawa dalam nilai-nilai positif dan kondusif
bagi kemaslahatan umat. Sedangkan akhlak madzmumah adalah akhlak
yang tidak dalam kontrol ilahi, atau berasal dari hawa nafsu yang berada
dalam lingkungan setan dan dapat membawa suasana negatif bagi
kepentingan umat manusia.. Termasuk akhlak madzmumah adalah segala
yang bertentangan dengan akhlak mahmudah, antara lain: riya’, takabur,
dendam,iri, dengki, hasud,baqil,malas,kianat, kufur dan lain sebagainya 47
Dari kedua jenis akhlak tersebut di atas dapat disentesiskan bahwa
akhlak mahmudah termasuk tanda sempurnanya iman. Dengan akhlak
mahmudah ini manusia dapat dibedakan secara jelas dengan binatang,
sehingga dengan akhlak mahmudah, martabat dan kehormatan manusia
dapat ditegakkan. Sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang
merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia dari
pandangan Allah SWT.

c. Ruang Lingkup Akhlak
Ruang lingkup akhlak Islami adalah sama dengan ruang lingkup
ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang terkait dengan pola hubungan.
Ada tiga ruang lingkup akhlak yaitu: 48
1) Akhlak terhadap Allah
Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan
yang seharusnya dilakukan manusia sebagai makhluk kepada sang
khalik. Oleh karena itu, akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan

46 Didiek A. Supandi, Pengantar Studi Islam, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), hal.
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kesadaran bahwa tiada tuhan selain Allah dan merupakan akhlak yang
paling tinggi derajatnya. Sebab, akhlak kepada yang lainya merupakan
menjadi dasar akhlak kepada Allah terlebih dahulu.49
2) Akhlak terhadap Sesama Manusia
Manusia sebagai mahluk sosial tidak lepas dari hubungan dengan
manusia lainnya. Akhlak terhadap sesama manusia antara lain meliputi
akhlak pada manusia yang mengandung unsur kemanusiaan yang
harmonis sifatnya. Allah melarang perbuatan jahat yang merugikan
kepada orang lain. Juga melarang orang mengada-adakan yang
semestinya tidak pada tempatnya bagi Allah SWT, yaitu terkait dengan
pola hubungan dengan sesama manusia. Banyak sekali rincian yang
dikemukakan Al-Qur’an berkaitan dengan perilaku terhadap sesama
manusia. Petunjuk mengenai hal itu bukan hanya dalam bentuk larangan
melakukan hal negatif tetapi petunjuk melakukan hal yang positif.
3) Akhlak terhadap Lingkungan
Akhlak terhadap lingkungan yang dimaksud di sini adalah alam
sekitar. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berada di sekitar
manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang
tak bernyawa.50

d. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Akhlak
Adapun aspek-aspek yang turut mencetak dan mempengaruhi
tingkah laku manusia antara lain: 51
1) Adat atau Kebiasaan
Ada istiadat adalah bentuk konvensional perilaku orang dalam
situasi-situasi tertentu, yang mencakup metode-metode kerja yang
diterima, relasi timbal balik antara anggota dalam kehidupan setiap hari

49

Hamzah Ya’qub, Etika Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), Cet. VI, hal. 95
Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Persoalan Umat, (Bandung: Mizan
Pustaka, 2003), hal. 269.
51 Kasmuri Selamat dan Ihasan Sanusia, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011),
hal. 29-47
50

33

dan dalam keluarga, tata cara diplomatik, agama dan lain-lain yang
mencerminkan ciri-ciri spesifik kehidupan suatu suku, kelas, masyarakat.
Moralitas masyarakat juga akan dimanifestasikan dalam adat istiadat,
sehingga adat istiadat akan mendapat bentuk sepanjang sejarah dan
mempunyai kekuatan dari suatu kebiasaan sosial dan mempengaruhi
perilaku orang.
2) Insting atau Naluri
Aneka corak refleksi sikap, tindakan dan perbuatan manusia
dimotivasi oleh potensi kehendak yang dimotori oleh insting seseorang
(dalam bahasa arab disebut gharizah).52 Insting merupakan seperangkat
tabi’at yang dibawa manusia sejak lahir atau suatau alat yang dapat
menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berfikir
lebih dahulu kearah tujuan itu dan tiada dengan didahului latihan
perbuatan itu. Para psikolog menjelaskan bahwa insting (naluri) berfungsi
sebagai motivator pengerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, antara
lain: 1) Naluri Makan, yaitu begitu manusia lahir telah memiliki hasrat
makan tanpa didorong oleh orang lain. Buktinya, begitu bayi lahir ia dapat
mencari tetek ibunya dan mehisap air susu ibunya tanpa diajari lagi. 2)
Naluri Berjodoh, yaitu laki-laki menginginkan wanita, dan wanita
menginginkan laki – laki). 3) Naluri Ke-ibubapak-an, yaitu ta’biat kecintaan
orang tua terhadap anaknya, dan sebaliknya. 4) Naluri Berjuang, yaitu
ta’biat manusia yang selalu mempertahankan dirinya, dari gangguan dan
tantangan, jika seseorang diserang oleh musuh, maka ia akan membela
dirinya. 5) Naluri Ber-Tuhan, yaitu ta’biat manusia yang merindukan
Penciptanya yang memberikan rahmat kepadanya. Naluri ini disalurkan
dalam naluri beragama.53
Selain kelima insting tersebut, masih banyak lagi insting yang sering
dikemukakan oleh para ahli psikologi, misalnya insting ingin tahu dan
memberitahu, insting suka bergaul, insting suka meniru, insting takut, dan
52
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lain- lain. Insting merasa takut berpakar para manusia, mengikutinya mulai
masa kanak-kanak sampai masuk liang kubur. Antar insting ini dengan
insting lainnya saling berdesak-desakan. Seperti marah, suka mencipta,
suka mengetahui, dan bercumbu-cunbuan, sehingga menghambat untuk
lahirnya insting takut atau menjadikan sebab akan keragu-raguan.
Pada dasarnya setiap perilaku manusia yang lahir itu dipengaruhi
oleh suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri. Naluri merupakan tabiat
yang dibawa sejak lahir, sehingga ia merupakan suatu pembawaan asli.
Naluri ialah sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan
pada tujuan dengan tidak terpikir lebih dahulu kearah tujuan itu tanpa
didahului latihan perbuatan itu.

3) Pendidikan
Dunia pendidikan, sangat besar sekali pengaruhnya terhadap
perubahan perilaku, dan akhlak seseorang. Bebagai ilmu diperkenalkan
agar siswa memahaminya dan dapat melakukan suatu perubahan pada
dirinya. Begitu pula apabila, siswa diberi pelajaran “AKHLAK”, maka
memberi tahu bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku,
bersikap terhadap sesamanya, dan pernciptanya (Tuhan). Dengan
demikian, strategis sekali dikalangan pendidiakn dijadikan pusat perilaku
yang kurang baik untuk diarahkan menuju keperilaku yang baik. Maka
dibutuhkan beberapa unsur dalam pendidikan, untuk bisa dijadikan agent
perubahan sikap dan perilaku manusia.
Dari

tenaga

pendidik

(pengajar)

perlu

memiki

kemampuan

profesionallitas dalam bidangnya. Dia harus mampu memberikan
wawasan, materi, mengarahkan dan membimbing anak didiknya, ke hal
yang baik. Dengan penuh perhatian, sabar, ulet, tekun, dan berusaha
terus menerus, pengajar hendaknya melakukan pendekatan psikologis.
Unsur lain yang perlu diperhatikan adalah materi pengajaran. Apabila
materi pengajaran yang disampaikan oleh pendidik menyimpang dan
mengarah ke perubahan perilaku yang menyimpang, inilah suatu
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keburukan dalam pendidikan. Tetapi sebaliknya, apabila materinya baik
dan benar setidaknya siswa akan terkesan dalam sanubari pribadinya.
Bekasan materi itu akan memotivasi bagaimana harus bertindak yang baik
dan benar. Penguasaan metodologis pengajaran yang dilakukan pendidik
juga akan berperan aktif dalam mempengaruhi akhlak siswa.
Lingkungan sekolah dalam dunia pendidikan merupakan tempat
bertemunya semua watak. Perilaku dari masing-masing anak yang
berlainan. Ada anak yang nakal, berprilaku baik dan sopan dalam
bahasanya,

beringas

sifatnya,

lancar

pembicarannya,

pandai

pemikirannya dan sebagainya. Kondisi kepribadian anak yang sedemikian
rupa, dalam interaksi antara anak satu, dengan anak lainnya akan saling
mempengaruhi juga pada kerpribadian anak.54
Dengan demikian lingkungan pendidikan sangat memengaruhi jiwa
anak didik dan akan diarahkan kemana anak didik serta perkembangan
kepribadiannya. Jika lingkungan pendidikan anak itu baik maka akhlaknya
juga baik.
4) Lingkungan
Lingkungan merupakan suatu yang melingkungi tubuh yang hidup,
yang dalam konteks akhlak ini tentunya manusia. Lingkungan manusia
merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku
manusia. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi manusia dalam
proses pembentukan akhlak. Lingkungan pergaulan dibagi beberapa
kategori, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan
pekerjaan, lingkungan organisasi, lingkungan kehidupan ekonomi dan
lingkungan pergaulan yang bersifat umum dan bebas.
5) Media informasi
Dewasa ini teknologi sudah semakin maju, sehingga orang sangat
mudah mengakses informasi, sehingga terkadang tanpa kontrol dalam
memilih dan melihat apa yang ada dalam media tersebut.
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Sjarkawi, Pembentukkan Kepribadian Anak, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 20
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3. Pembentukan Akhlak Siswa
Membahas tentang pembentukan akhlak ada dua aliran yang
berlawanan, yaitu: pertama Akhlak tak perlu dibentuk, dengan alasan
karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak terlahir. Aliran ini
berpendapat bahwa akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri yaitu
kecenderungan kepada kebaikan yang ada pada diri manusia dan dapat
juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebaikan
dan kebenaran. Maka akhlak akan tumbuh dan berkembang dengan
sendirinya meskipun tanpa dibentuk oleh siapapun. Kedua, Akhlak perlu
dibentuk, alasannya adalah bahwa misi Nabi

dan Rasul membentuk

akhlak manusia, mulai dari nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW,
misi mereka adalah membina dan membentuk akhlak umat manusia.
Penulis setuju dengan pendapat yang kedua bahwa akhlak perlu untuk
dibentuk. 55
Pembentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: proses,
perbuatan, cara membentuk, proses pembentukan atau intensifikasi.56
Pembentukan akhlak anak, dapat diartikan sebagai usaha yang sungguh
untuk membentuk perilakunya dengan menggunakan sarana pendidikan
dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh dan konsisten.57
Pembentukan akhlak dimulai dari pengisian Qalb dengan iman. Bila
manusia telah beriman berarti Tuhan telah berada di dalam hati orang itu,
maka orang itu secara keseluruhan akan dikendalikan oleh Tuhan. Inilah
hakekat beriman yaitu tatkala manusia telah sepenuhnya dikendalikan
Tuhan. Bila konsep ini telah dipahami maka tidak ada kemungkinan lain
selain mengerahkan segenap usaha pendidikan untuk menanamkan iman

55. Nasharuddin, Akhlak Ciri Manusia yang Sempurna, (Depok: Raja Grafindo Persada,
2015), hal. 289-291
56
Anonim, KBBI, Op. Cit., hal: 456
57
Nasharuddin. Op. Cit., hal. 294

37

dalam hati. Abdul Wahab Asy-Sya’rani mengatakan barang siapa tidak
beradab, maka ia pun tidak mempunyai syariat maupun iman dan tauhid.58
Menurut al-Ghazali ada dua cara dalam mendidik akhlak, yaitu:
pertama, mujahadah dan membiasakan latihan dengan amal shaleh.
Kedua perbuatan itu dikerjakan dengan di ulang-ulang. Kedua, akhlak
tersebut diusahakan dengan mujahadah dan riyadhah, yaitu dengan
membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak
tersebut. Singkatnya, akhlak berubah dengan pendidikan

dan latihan.

Dua sistem pendidikan akhlak menurut pendapat-pendapat Al-Ghazali
adalah: pendidikan formal dan non formal. Pendidikan ini berawal dari non
formal dalam lingkup keluarga, mulai pemeliharaan dan makanan yang
dikonsumsi. Selanjutnya bila anak telah mulai nampak daya hayalnya
untuk membeda-bedakan sesuatu (tamyiz), maka perlu diarahkan kepada
hal positif. Al-Ghazali juga menganjurkan metode cerita (hikayat), dan
keteladanan (uswah al hasanah). Anak juga perlu dibiasakan melakukan
sesuatu yang baik. Disamping itu pergaulan anakpun perlu diperhatikan,
karena pergaulan dan lingkungan itu memiliki andil sangat besar dalam
pembentukan keperibadian anak-anak.59
Metode perbaikan akhlak pada dasarnya dapat dibedakan atas dua
jenis yaitu: metode mencapai akhlak yang baik dan memperbaiki akhlak
yang buruk. Namun secara prinsip merupakan satu kesatuan maka
pembahasan tidak dipisahkan. Adapun metode memperbaiki akhlak
menururt Ibnu Maskawih sebagimana yang dikutip oleh Kasmuri Selamat
dan Ihsan Sanusi sebagai berikut:
a. Adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih terus menerus
dan menahan diri untuk memperoleh keutamaan dan sopan santun
yang sebenarnya sesuai dengan keutamaan jiwa.
b. Menjadikan semua pengetahuan dan pengalaman orang lain sebagai
cermin bagi diri pribadi. Adapun yang dimaksud dengan pengetahuan
58

Abdul Wahab Asy-Sya’rani, Terjemah Al Minahus Saniyyah, (Surabaya: Grafika, 2010),
hal. 94
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Imam Al-Ghazali, Op. Cit., hal. 109
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dalam konteks ini adalah mengenai hukum-hukum akhlak yang berlaku
tetap bagi sebab munculnya kebaikan dan keburukan bagi manusia.
c. Introspeksi atau mawas diri, yaitu kesadaran seseorang untuk berusaha
mencari cacat/aib pribadi dengan sungguh-sungguh. 60
Metode pembelajaran akhlak yang lazim dilakukan Rasulullah SAW,
para sahabat dan para ulama, tokoh pendidikan mencakup semua cara
bagaimana akhlak seseorang menjadi baik. metode akhlak yang sering
digunakan antara lain:

a. Metode imitation (Peniruan)
Proses belajar dapat tercapai secara maksimal dengan metode
meniru. Misalnya, peserta didik meniru pendidiknya dalam melakukan
sesuatu atau meniru mengucapkan sebuah kata.
b. Metode Trial And Error (Coba dan Salah)
Seseorang bisa belajar melalui pengalaman dirinya, pertama kali
mungkin mengalami kesalahan, tetapi dari kesalahan itu ia akan berusaha
untuk memperbaikinya.
c. Metode Conditioning (Kondisional)
Metode kondisional ini akan terjadi jika ada motif rasa berpengaruh
dalam diri seseorang. Karena ada motif rasa, seseorang akan mencari
jawaban atas reaksi tertentu untuk dilekatkan bersama motif netral.
Metode ini sering dikombinasi dengan metode muzakarah, yaitu metode
bertanya dan metode belajar mengulang.
d. Metode Pemecahan Masalah
Secara psikologis, manusia belajar melalui metode berfikir, disaat
seseorang berpikir untuk memecahkan masalah tertentu pada hakikatnya
ia sedang melakukan trial and error secara ‘aqli. Dalam otak terlintas
solusi atas suatu masalah.61
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.Kasmuri Selamat dan Ihsan Sanusia, Op.Cit), hal. 64
Nasharuddin,.Op.Cit. hal. 307-316
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Pembinaan karakter mulia di sekolah sangat terkait dengan
pengembangan kultur sekolah. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam
pengembangan kultur akhlak disekolah perlu diperhatikan prinsip-prinsip
sebagai berikut:
a. Sekolah hendaknya dapat membentuk para siswa menjadi orang
sukses dari segi akademik dan nonakademik.
b. Sekolah sebaiknya merumuskan visi, misi dan tujuan yang secara
tegas menyebutkan keinginan terwujudnya kultur akhlak mulia.
c.

Sekolah mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai akhlak pada
segala aspek kehidupan bagi seluruh warga sekolah

d. Membiasakan untuk saling bekerja sama, saling tegur, sapa, salam
dan senyum.
e. Mengajak siswa untuk mencintai al Qur’an
f.

Sekolah secara khusus menentukan kebijakan yang mengarah
kepada pembangunan kultur akhlak, terutama bagi siswa seperti
shalat duhur berjamaah, shalat dhuha, serta peringatan hari besar
agama

g. Guru Agama berperan dalam pembangunan akhlak siswa melalui
mata pelajaran agama, dengan menambah pengetahuan agama
melalui ekstrakurikuler, seperti pengkajian al Qur’an dan membentuk
kelompok kesenian bernuansa agamis.
h. Adanya keteladanan dari para guru dan karyawan
i.

Sekolah sebaiknya memiliki buku panduan pengembangan kultur
akhlak yang komperhensif agar menjadi pedoman yang baku dalam
pengembangan kultur akhlak.

j.

Dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program pengembangan kultur akhlak.62
Dalam pembentukan karakter/akhlak siswa seluruh komponen dan

pendidikan Islam harus dijiwai oleh sistem idiologi dan sistem nilai yang
melandasinya, sehingga pembentukan karakter dapat dilaksanakan
62

Marzuki,.Op. Cit., hal. 106-108
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dengan baik. Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam pembentukan
karakter peserta didik diantaranya:63
a. Penekanan pada internalisasi nilai dalam pembelajaran
Dalam proses pembelajaran ada tiga bentuk proses pembelajaran
yaitu: transformasi pengetahuan (transformation of knowledge), pengembangan keterampilan (development of skill) dan penanaman nilai
(internalization of value)
b. Mempergunakan berbagai pendekatan dalam proses pembelajaran
Adapun diantara beberapa pendekatan yang bisa dijadikan sebagai
alternatif

dalam

proses

pembelajaran

antara

lain:

pendekatan

keteladanan, pendekatan pembiasaan, pendekatan fungsional.
c.

Menciptakan suasana keagamaan
Suasana keagamaan bukan hanya simbolik tetapi jauh dari itu

berupa penanaman dan pengembangan nilai-nilai religius oleh setiap
tenaga pendidik kepada peserta didik. Penciptaan susana keagamaan
dapat dilaksanakan sebagai berikut :
1) Mengenalkan kepada peserta didik semua perangkat tata nilai,
institusi yang ada di dalam masyarakat serta peran yang harus
dilakukan berdasarkan status yang dimiliki masing-masing di dalam
lembaga masyarakat tersebut.
2) Mengupayakan agar setiap tenaga kependidikan bersikap dan
berperilaku sesuai ajaran Islam.
3) Ada komitmen setiap warga sekolah menampilkan citra Islam.
4) Melakukan

berbagai

kegiatan

yang

dapat

tercipta

suasana

keagamaan seperti doa bersama sebelum belajar, tadarus Al Qur’an,
shalat duhur berjamaah dan kultum, peringatan hari besar Islam dan
lain sebagainya.
5) Menciptakan hubungan yang Islami dalam bentuk rasa saling toleransi
(tasamuh),

63

saling

menghargai

Ramayulis, Op. Cit., hal. 133

(takarum),

saling

menyayangi
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(tarahum), saling membantu (ta’awun) dan mengakui akan eksistensi
masing-masing, mengakui dan menyadari akan hak dan kewajiban
d. Menyatukan visi dan penyesuaian semua tenaga kependidikan.64
Tahapann persiapan sekolah dalam pembinaan akhlak dapat
dilakukan dengan cara:
1) Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, komite sekolah atau pihak
lainnya menentukan nilai akhlak yang akan dikembangkan dan
menjadi budaya sekolah. Sebagai contoh, sebuah sekolah memilih
nilai disiplin sebagai akhlak yang akan dikembangkan menjadi budaya
sekolah. Maka semua kegiatan dilakukan mengacu pada nilai disiplin
tersebut.
2) Kepala sekolah mensosialisasi kepada guru dan administrasi di
sekolah mengenai pentingnya pembinaan akhlak kepada guru dan
seluruh penyelenggara sekolah. Dalam hal ini pendekatan yang positif
akan membuka mata semua pihak mengenai pentingnya akhlak bagi
kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Selain itu
disampaikan pula bahwa pembinaan akhlak dilakukan dengan cara
memasukannya ke dalam kegiatan ekstrakurikuler yang telah ada di
sekolah, sehingga tidak perlu dilakukan upaya khusus yang akan
terlalu menyita waktu, tenaga dan biaya.
3) Pembuatan

kesepakatan

mengenai

pendekatan/metode

yang

mungkin digunakan untuk menyampaikan pembinaan akhlak, siapa
pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan materi
pembelajaran. Dapat ditentukan dalam kegiatan ekstrakurikuler apa
saja nilai akhlak tersebut akan diterapkan dan dilatih.
4) Kepala sekolah mensosialisasikan kepada orang tua dan para siswa
bahwa sekolah akan memberikan pembinaan akhlak, serta berbagai
metode yang mungkin akan digunakan. 65

64
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Peran panguru dalam membina akhlak siswa dapat dilakukan
sebagai berikut:
1) Pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan memantapkan pelaksanaan
pendidikan agama, karena nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya
ditujukan untuk membentuk akhlak yang baik.
2) Pendidikan agama yang dapat menghasilkan perbaikan akhlak harus
dirubah dari model pengajaran agama kepada pendidikan agama.
Pendidikan agama dapat berarti membina dan mewujudkan perilaku
manusia yang sesuai dengan tuntunan agama
3) Pendidikan akhlak dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat
integrated, yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan.
Pendidikan akhlak bukan hanya terdapat dalam pendidikan agama saja
melainkan juga terdapat dalam pelajaran bahasa, logika, matematika,
fisika dan sebagainya
4) Sejalan dengan cara yang ketiga tersebut diatas, pendidikan akhlak
harus melibatkan seluruh guru, pendidikan akhlak bukan hanya menjadi
tanggung jawab guru agama seperti yang selama ini ditekankan,
melainkan menjadi tanggung jawab seluruh guru.
5) Pendidikan akhlak harus didukung oleh kemauan, kerjasama yang
kompak dan usaha yang sungguh-sungguh dari keluarga, sekolah dan
masyarakat.
6) Pendidikan akhlak harus menggunakan seluruh kesempatan, berbagai
sarana termasuk teknologi modern, kesempatan berkreasi, pameran,
kunjungan, berkemah dan sebagainya sebagai peluang untuk membina
akhlak. Demikian pula berbagai sarana seperti masjid, mushala,
lembaga-lembaga pendidikan, surat kabar, majalah, radio, televisi,
internet dan sebagainya dapat digunakan untuk membina akhlak. 66
Evaluasi program pendidikan akhlak mulia merupakan penilaian
terhadap keterlaksanaan program, meliputi penilaian terhadap berbagai
65
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komponen-komponen yang berhubungan dengan program, misalnya:
materi yang diajarkan, metode pembelajaran, keterampilan guru dalam
menyampaikan materi dan sarana prasarana.67
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan maka yang dimaksud
dengan pembentukan akhlak siswa menurut penulis adalah proses
penanaman akhlak pada diri siswa secara intensif yang dilakukan oleh
pendidik sehingga menimbulkan jiwa yang dari padanya timbul perbuatanperbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pikiran (lebih dulu)

4. Indikator Masing-masing Tema
Penelitian tentang internalisasi materi PAI ini dengan indikatornya
adalah:
a. Transfer pengetahuan: yaitu pendidik menyampaikan materi kepada
peserta didik melalui pembelajaran dan kegiatan-kegiatan keagamaan
lainnya, baik yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas.
b. Strategi Guru: yaitu guru PAI merancang dan mengembangkan
langkah-langkah dalam proses internalisasi materi pada diri siswa.
c. Penghayatan siswa: yaitu siswa berusaha memahami, menghayati,
mengamalkan materi yang dipelajari melalui bimbingan secara terus
menerus oleh guru PAI.
Tema kedua, yaitu pembentukan akhlak siswa dengan indikatornya
adalah:
a. Keteladanan guru: Keteladanan sangat penting dalam pembentukan
akhlak, karena anak usia sekolah suka meniru terhadap yang dilihat,
diperhatikan dan diketahuinya. Keteladanan dilakukan tidak hanya guru
PAI semata tetapi seluruh orang yang berhubungan dengan siswa.
b. Menciptakan dan membiasakan budaya religius: Salah satu aspek yang
mempengaruhi perubahan sikap adalah lingkungan. Oleh sebab itu,
sebisa mungkin suasana keagamaan harus diciptakan dan dibiasan
ada pada lingkungan sekolah, bukan hanya sebatas simbolik tetapi jauh
67
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dari itu berupa penanaman dan pengembangan nilai-nilai religius oleh
setiap orang yang ada di sekolah tersebut.

B. Penelitian yang Relevan
Sepanjang informasi yang peneliti ketahui, belum ada penulis lain
yang melakukan penelitian secara khusus sama mengenai internalisasi
materi PAI dalam membentuk akhlak siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi
ini. Meskipun demikian, peneliti menemukan beberapa tulisan atau
penelitian lain yang senada dengan lokasi yang berbeda, walaupun pada
bidang kajian yang hampir sama, antara lain:
1. Tesis Irawan: Pembinaan akhlak siswa dalam pendidikan Agama
Islam di SMA Negeri 8 Muaro Jambi, menemukan bahwa pembinaan
akhlak siswa melalui mata pelajaran PAI di SMA Negeri 8 Muaro
Jambi meliputi empat bentuk yang dilakukan kepala sekolah bersama
guru, yaitu: Pertama, pendekatan integrated dalam pembinaan akhlak
siswa merupakan program utama yang menghendaki seluruh guru,
disamping guru Pendidikan Agama Islam untuk tetap konsisten dalam
menanamkan akhlak yang benar kepada siswa. Kedua dikenal
dengan model pengajaran agama ke pendidikan yang dimaksudkan
untuk memberikan akar yang kokoh dalam mengajar yang tidak hanya
memprioritaskan aspek kognitif semata namun juga pada aspek
afektif. Ketiga, selanjutnya pembatasan media informasi di sekolah
agar tidak banyak siswa mengakses informasi yang negatif selama
belajar di sekolah. Keempat, penerapan tata tertib sekolah dengan
tujuan memantau dan membina perilaku siswa agar tetap dalam
kondisi akhlak yang baik.68
2. Tesis Suparno: Profesionalitas guru PAI dalam membina akhlak siswa
di SMP Kanjeng Sepuh Mandiangin, dimana peneliti menemukan hasil
penelitian,
68

bahwa

pembinaan

akhlak
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Irawan, Pembinaan Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam (Studi Kualitatif) di SMA
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pembinaan

kedisiplinan,

pembinaan

mental

dan

spiritual

dan

pemberian hukuman dan sanksi dan profesionalitas guru PAI dalam
pembinaan akhlak perlu ditingkatkan.69
3. Tesis Ramlina: Kompetensi kepribadian guru PAI dalam peningkatan
akhlak siswa di SMA 6 Batanghari, diantara hasil penelitiannya
adalah: kendala dalam peningkatan akhlak siswa adalah kebiasaan
siswa

yang

belum

disiplin,

pengaruh

globalisasi,

kurangnya

pengetahuan dasar agama, pengaruh lingkungan baik keluarga,
masyarakat, pornografi, perkelahian dan terlalu mengkritik kebijakan
guru. Adapun upaya yang dilakukan dalam pembinaan akhlak
memanfaatkan setiap moment keagamaan seperti hari besar Islam,
menerapkan disiplin siswa, pendalaman materi keagamaan, ketertiban
beribadah, dan berusaha semaksimal mungkin memberi keteladanan
dalam berperilaku mulia.70
4. Jurnal Abdul Hamid: Metode internalisasi nilai-nilai ahklak dalam
dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 17 Kota Palu. Hasil dari jurnal
ini mengenai proses internalisasi nilai nilai akhlak dalam pembelajaran
nilai-nilai akhlak dan pembelajaran PAI. Serta diwujudkan di dalam
suatu sikap pada seseorang yang kemudian akan membentuk pola
pikir dalam melihat makna realitas pengalaman, dalam penelitiaan ini
juga mendeskripsikan gambaran umum ahklak siswa di SMP Negeri
17 Kota Palu.71
5. Jurnalr Darojah ST: Metode penanaman akhlak dalam pembentukan
perilaku siswa MTs Ngawen Gunung Kidul. Jurnal ini menjelaskan
tentang masalah yang memprihatinkan hal ini adalah dampak dari
perkembangan mental dalam mengkonsumsi teknologi modern yang
tidak diimbangi dengan kepenanaman ahklak, dalam pembentukan
69
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perilaku

siswa,

serta

minimnya

organisasi

keagamaan

yang

seharusnya dapat menjadi filter bagi siswa, dan belum adanya
motivasi pembelajaran siswa yang optimal.72
6. Jurnal Ibrahim Bafadhal: Pendidikan ahklak dalam perspektif Islam,
ahklak islami memiliki beberapa keistimewaan dan ciri-ciri khusus
(karakteristik) yang membedakannya dari sistem akhlak yang lainnya.
Karakteristik akhlak islami meliputi semua kehidupan, universal dan
mencakup semua kehidupan, dan pertengahan. Pendidikan akhlak
harus dimulai sejak dini sebab pada usia ini adalah waktu yang paling
tepat atau kondusif untuk menanamkan kebiasaan yang baik.73
7. Jurnal Faridi: Internalisasi Nilai-Nilai PAI di Sekolah. Dalam tulisannya
menyebutkan bahwa selama ini pelaksanaan PAI di sekolah banyak
mengalami hambatan atau kekurangan sehingga mengundang kritik
dari berbagai kalangan. Kritik tersebut antara lain berkaitan dengan
terbatasnya alokasi waktu yang hanya 2 jam dalam satu minggu
(sekali tatap muka), terbatasnya sarana, prasarana, dan masyarakat
yang masih kurang menunjang. Dampak dari hambatan di atas
menyatakan

bahwa

PAI

di

sekolah

mengalami

kegagalan.

Menurutnya, kegagalan tersebut disebabkan oleh praktik pendidikan
yang hanya menitikberatkan pada aspek kognitif semata dari
pertumbuhan nilai-nilai (agama) dan mengabaikan pembinaan aspek
afektif

dan

konatif-volitif,

yakni

kamauan

dan

tekad

untuk

mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi kesenjangan
antara pengetahuan dan pengamalan nilai agama dalam kehidupan.74
8. Jurnal Muhammad Munif: Strategi Internalisasi Nilai-Nilai PAI Dalam
Membentuk Karakter Siswa. Tulisan ini mendeskripsikan strategi
internalisasi nilai-nilai agama Islam dalam membentuk karakter siswa
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di sekolah, mulai dari konsepsi tentang internalisasi nilai, tahapantahapan dalam proses internalisasi yaitu: tahap transformasi nilai,
tahap transaksi nilai, dan tahap transinternalisasi. Selanjutnya, tulisan
ini mengeksplorasi teori-teori strategi internalisasi nilai yang populer
di kalangan praktisi pendidikan

meliputi: strategi keteladanan

(modelling), strategi pembiasaan, strategi ibrah dan amtsal, strategi
pemberian nasehat, strategi pemberian janji dan ancaman (targhib wa
tarhib), dan strategi kedisiplinan. Pembahasan naskah ini dilengkapi
dengan model pendekatan internalisasi nilai-nilai PAI di sekolah dari
guru kepada siswa melalui lima pendekatan, yakni pendekatan
indoktrinasi, pendekatan moral reasoning, pendekatan forecasting
concequence, pendekatan klasifikasi nilai, dan pendekatan ibrah dan
amtsal. Diakhiri dengan strategi untuk membudayakan nilai-nilai
agama di sekolah melalui: power strategi, persuasive strategy, dan
normative re-educative strategy.75
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal
tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara
ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan dianalisis secara
kualitatif bukan kuantitatif yang menggunakan alat ukur tertentu, sesuai
dengan pengertian metode kualitatif yaitu: metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada
kondisi ojek yang alamiah, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.76
Berdasarkan pengertian di atas bahwa paradigma kualitatif ini
meyakini bahwa kenyataan yang terjadi pada sebuah fenomena sosial,
perilaku manusia maupan tentang budaya merupakan sebuah akibat yang
terjadi dari adanya konteks yang melatar belakanginya. Atau bisa
dikatakan sebagai sebuah hubungan sebab-akibat antara konteks dengan
fenomena sosial budaya yang terjadi pada manusia. Menurut paradigma
ini hukum-hukum yang tercipta tersebut tidak dapat ditentukan menjadi
sebuah hukum tunggal yang bebas dan konteks.
Dalam paradigma kualitatif memiliki sebuah keyakinan bahwa dalam
sebuah kelompok masyarakat terdapat sebuah keteraturan. Dalam hal ini
terbentuk secara alamiah yang memaksa para peneliti untuk mencermati
fenomena keteraturan yang terjadi dan bukan malah membatasi objek
penelitian dengan membuat keteraturan yang sengaja dibuat. Paradigma
kualitatif ini sebenarnya merupakan sebuah penelitian yang telah tersusun
76
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secara sistematis yang memiliki tujuan menemukan teori dari sebuah
fenomena dan bukan sebaliknya atau bukan yang untuk menguji
kebenaran tentang sebuah teori yang telah ada.
Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah
sebagaimana yang dikemukaan oleh Bogdan. Menurut Bogdan seperti
yang dikutip Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif terdiri dari
beberapa tahap atau beberapa langkah yang harus dikerjakan, yaitu: 1).
Tahap pra lapangan, 2). Kegiatan lapangan, 3). Analisis intensif dan 4).
Penulisan laporan.77
Pada tahap pra lapangan yang harus dikerjakan ialah: 1). Menyusun
rancangan penelitian, 2). Memilih lapangan penelitian, 3). Menyusun
perizinan, 4). Menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 5). Memilih dan
memanfaatkan informasi, 6). Menyiapkan perlengkapan penelitian. 7).
Memahami persoalan etika penelitian.
Pada tahap pekerjaan lapangan hal-hal yang harus dikerjakan
adalah: 1). Memahami latar penelitian dan persiapan diri yang meliputi
hal-hal seperti pembatasan latar dan penelitian, penampilan, pengenalan
hubungan peneliti di lapangan dan lama waktu penelitian. 2). Memasuki
lapangan dengan melakukan kegiatan yang diawali dengan menciptakan
keakraban hubungan, mempelajari bahasa dan melakukan peranan
sebagai peneliti 3). Berperan serta mengumpulkan data, pada tahap ini
yang dilakukan adalah mencatat data, membuat petunjuk cara mengingat
data, meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan dan
melakukan analisis di lapangan.
Pendapat berikutnya disampaikan oleh Lincoln Guba bahwa skema
atau program dari penelitian kualitatif berisi outline

tentang apa yang

harus dilakukan si peneliti mulai dari pertanyaan sampai pada analisis
data

final

yang

dilakukan.78

Sementara

itu,

Lexy

J.

Moleong

menambahkan bahwa dari sisi definisi lainnya penelitian kualitatif
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merupakan penelitian yang bertujuan untuk menelaah dan memahami
sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu, ataupun kelompok,
salah satunya dengan cara memanfaatkan wawancara terbuka.79
Seterusnya Zuhriah menambahkan juga tentang metode penelitian
kualitatif

deskriptif.

Metode

deskriptif

adalah

metode

yang

menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang
dapat diamati.80
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode
penelitian kualitatif sangat tepat digunakan oleh peneliti dalam hal untuk
meneliti tentang internalisasi materi PAI dalam pembentukan akhlak siswa
di SMP Negeri 3 Kota Jambi tersebut.

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
1. Situasi Sosial
Situasi sosial dimaksud adalah suatu keadaan atau tempat dimana
subjek berdomisili yang ikut mempengaruhi kegiatan, keadaan, dan yang
berhubungan dengan perilaku subjek.81 Situasi sosial penelitian ini adalah
SMP Negeri 3 Kota Jambi. Ada lima alasan peneliti memilih dan
menetapkan SMP Negeri 3 Kota Jambi menjadi situasi sosial yaitu:
a. Ada hal yang positif dan menonjol di SMP Negeri 3 Kota Jambi yang
layak untuk diteliti yakni sekolah ini merupakan sekolah di pinggiran
kota yang telah berupaya membetuk siswanya berakhlak mulia, namun
belum maksimal. SMP Negeri 3 Kota Jambi juga sekolah yang sedang
menanamkan budaya religius di lingkungannya, seperti dengan
79
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peraturan memakai busana muslim bagi guru dan siswanya. Sekolah ini
juga merupakan sekolah yang memiliki jumlah siswa yang banyak yakni
376 orang. Artinya, sekolah ini sangat mendapat apresiasi dari
masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sana.
b. SMP Negeri 3 Kota Jambi masih dihadapkan pada permasalahan
penananman nilai-nilai agama Islam yang dirasa belum maksimal
dalam membentuk akhlak siswa dengan indikator masih ditemukan
beberapa siswa yang belum memahami materi agama dengan baik
sehingga berpengaruh pada akhlaknya.
c. Situasinya dapat dimasuki berdasarkan izin formal dan pendekatan
informal.
d. Peneliti dapat berperan atau melibatkan diri sebagai bagian dari situasi
sosial yang diamati (karena peneliti merupakan orang yang bekerja di
bidang pendidikan), sehingga memiliki kemudahan untuk mengamati
para aktor dalam melaksanakan aktivitasnya.
e. Penelitian yang terkait dengan pembentukan akhlak mulia siswa di
lemabaga ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain serta akses data
yang mudah diperoleh dari pihak sekolah.
Sejak ditetapkan subjek penelitian ini, maka peneliti melakukan
langsung penelitian ke tempat subjek berada dan melakukan wawancara,
yang sebagian lagi didatangi untuk obsevasi secara langsung ke SMP
Negeri 3 Kota Jambi. Hal ini untuk menyesuaikan informasi atau data
yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui
observasi dengan teknik triangulasi, sehingga data atau informasi yang
didapat sampai pada titik jenuh.

2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan sumber
informasi atau informan tempat peneliti mendapatkan informasi yang
dibutuhkan terkait penelitian yang dilaksanakan. Menurut Sugiyono dalam
penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan

50

sample dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Sampel yang dipilih
dalam kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum,
bukan untuk digeneralisasikan.82 Seterusnya menurut Lexy J. Moleong
bahwa

penelitian

kualitatif

deskriptif

yaitu

peneliti

mencari

dan

menggunakan data-data yang bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata
atau ungkapan, pendapat-pendapat dari informan penelitian baik lisan
atau tulisan.83
Pada penelitian ini, subjek penelitian diambil dengan pendekatan
purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan melalui
pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya
atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.84 Oleh karena itu peneliti
memilih subjek penelitian guru PAI yang berkait dengan proses
internalisasi materi PAI dan siswa sebagai objek dari pembentukan akhlak
mulia serta pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.
Oleh karena itu, hal yang dapat diamati sehubungan dengan subjek
penelitian ini adalah:
a. Unsur Guru, dalam hal ini yang diteliti adalah guru Mata Pelajaran PAI
SMP Negeri 3 Kota Jambi yang berjumlah 3 orang.
b. Unsur Siswa, dalam hal ini yang diteliti adalah siswa kelas VIII SMP
Negeri 3 Kota Jambi, dari kelas VIII-A sampai D sebanyak 111 orang.
c. Pihak lain yang terkait dengan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan penelitian adalah mencari
pemecahan terhadap permasalahan, dan setiap permasalahan dapat
dipecahkan dan dijawab jika didukung oleh data yang valid dan sesuai
objek penelitian, karena tanpa adanya kesesuaian dan keabsahan data
82
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dengan penelitian sangat mempengaruhi pada hasil penelitian. Dalam
penelitian ada dua jenis data, yaitu primer dan data sekunder.
a. Data primer
Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada
sumbernya tanpa adanya perantara.85 Data primer ini diperoleh langsung
di lapangan pada waktu penelitian sedang berlangsung yang berupa
informasi tentang proses internalisasi materi PAI dalam membentuk siswa
berakhlak mulia di SMP Negeri 3 Kota Jambi. Adapun manfaat data
primer adalah :
1) Data primer langsung bersangkutan dengan keperluan penelitian atau
dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian
2) Tidak ada resiko kedaluarsa karena dikumpulkan setelah proyek
penelitian dirumuskan
3) Semua pekerjaan pengumpulan data statistik dipegang sendiri oleh
penelitia, ia menelaah dengan cara yang dikehendaki.
4) Peneliti mengetahui kualitas dari metode yang dipakainya karena
dialah yang mengatur sejak permulaan.86
Adapun data yang termasuk dalam data primer antara lain:
1) Proses belajar mengajar yang dilakukan guru PAI dan siswa kelas VIII
terkait internalisasi materi PAI.
2) Penyebab belum maksimalnya guru PAI dalam proses pembentukan
siswa berakhlak mulia.
3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan akhlak
siswa.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari
sumbernya. Sedangkan data yang diperoleh dari sumber sekunder antara
lain:
85
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a. Histori SMP Negeri 3 Kota Jambi
b. Letak geografis SMP Negeri 3 Kota Jambi
c. Struktur organisasi SMP Negeri 3 Kota Jambi
d. Visi dan misi SMP Negeri 3 Kota Jambi
e. Keadaan guru, tenaga administrasi dan siswa SMP Negeri 3 Kota
Jambi
f. Sarana dan prasarana SMP Negeri 3 Kota Jambi
Sebelum proses pencarian data sekunder dilakukan, peneliti
melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu, identifikasi dapat
dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1). Apakah diperlukan data sekunder dalam menyelesaikan masalah yang
akan diteliti?. 2) Data sekunder seperti apa yang dibutuhkan?. Apakah
identifikasi data sekunder yang dibutuhkan akan membantu mempercepat
dalam pencarian dan penghematan waktu dan biaya?

2. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.87
Apabila penelitian menggunakan observasi maka sumber datanya bisa
berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Untuk mempermudah
mengidentifikasi sumber data penulis mengklasifikasikan menjadi 3
tingkatan huruf “p” dari bahasa Inggris, yaitu: Person yaitu sumber data
yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau
jawaban tertulis melului angket, Place yaitu sumber data yang menyajikan
tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, Paper yaitu sumber data
yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol
lain. 88
Sumber data terdiri atas jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti
dari subjek penelitiannya dan dijadikan responden atau informasi. Sumber
data utama dari penelitian kualitatif terdiri dari tiga bagian yaitu sumber
87
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data berupa manusia, dokumentasi, peristiwa penting yang berhubungan
dengan subjek penelitian yaitu:
Dokumen-dokumen tersebut diharapkan mendapatkan data yang
berkaitan tentang internalisasi materi PAI dan penanaman nilai-nilai
akhlak mulia pada siswa.
a. Guru PAI sebanyak 3 orang sebagai informan kunci (key informan),
informan tambahan (pendukung) yaitu kepala sekolah, wakil kepala
sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan,
wakil

kepala

sekolah

bidang

sarana

dan

prasarana.

Tenaga

administrasi, dan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Jambi.
b. Arsip, dokumen resmi, profil, buku panduan, struktur organisasi, buku
mata pelajaran, struktur organisasi dan lain-lain sesuai dengan
permasalahan yang diteliti.
c. Proses internalisasi materi PAI yang berupa penanaman nilai-nilai
akhlak mulia kepada siswa.

D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data
untuk keperluan penelitian. Dalam penelitan kualitatif teknik pengumpulan
data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan berbagai
cara. Dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan dengan meggunakan
sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data
yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber
sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada peneliti.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Adapun alat
pengumpulan

data

dalam

penelitian

ini

adalah

peneliti

sendiri,

sebagaimana Lexy J. Moleong menyatakan bahwa kedudukan peneliti
dalam

penelitian

kualitatif

adalah

sebagai

perencana,

pelaksana
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pengumpulan data, analis, penafsir data, dan sekaligus sebagai pelapor
hasil penelitian.89
Peneliti mencatat data dari berbagai sumber serta melakukan
interaksi langsung dengan subjek penelitian dengan mendengar, melihat,
mengamati,

berbicara,

bertanya

dan

meminta

penjelasan,

serta

menangkap isyarat yang tersirat dari subjek yang terlibat. Adapun
penjelasan dari teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,
dan studi dokumentasi sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang
spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (wawancara dan
dokumentasi). Karena observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga
objek-objek atau peristiwa alam yang lain. Sutrisno Hadi mengemukakan
bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses
yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.90
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan peneliti
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan
bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses
pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi
empat:
a. Participant observation, yakni peneliti terlibat langsung dengan kegiatan
sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakaan sebagai
sumber data penelitian.
b. Non-partisipan observation, yakni peneliti tidak terlibat langsung dan
hanya sebagai pengamat independen.
c. Observasi terstruktur, yakni observasi yang telah dirancang secara
sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana
tempatnya.
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d. Observasi tidak terstruktur, yakni observasi yang tidak dipersiapkan
secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.91
Adapun dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi
partisipan dan observasi terstruktur sehingga diharapkan data yang
diperoleh lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna
dari setiap perilaku yang nampak.
Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melihat
secara langsung proses internalisasi materi nilai-nilai akhlak mulia yang di
lakukan oleh guru PAI dan sekolah dalam membentuk siswa berakhlak
mulia. Untuk memudahkan, peneliti membuat panduan observasi berupa
pertanyaan dan catatan-catatan mengenai data apa saja yang ingin
diperoleh.

2. Wawancara (Interview)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dimulai
saat

peneliti

melakukan

studi

pendahuluan

untuk

menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlahnya
sedikit. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu
dipegang oleh peneliti dalam menggunakan interview adalah sebagai
berikut:
a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang
dirinya.
b. Bahwa apa yang ditanyakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar
dan dapat dipercaya.
c. Bahwa interprestasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud
oleh peneliti.92
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Peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan guru
Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah, para wakil kepala sekolah dan
para siswa dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan secara terstruktur
mengenai internalisasi materi PAI dalam pembentukan akhlak mulia pada
siswa.

3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. Dokumentasi dalam bentuk tulisan, misalnya catatan
harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Hasil penelitian
dari obesrvasi dan wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh
sejarah kehidupan di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan
autobiografi.93
Teknik dokumentasi ialah setiap bahan tulisan ataupun film,
transkrip, buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat,
catatan harian, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi yaitu
mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkip,
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan
sebagainya.94
Peneliti membuat daftar kebutuhan dokumentasi yang diperlukan.
Selanjutnya membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai dokumentasi
yang akan diambil, Adapun data yang ingin diperoleh melalui dokumentasi
adalah data tentang historis SMP Negeri 3 Kota Jambi, letak geografis,
struktur organisasi, data guru, data tenaga administrasi, data siswa, tata
tertib sekolah dan data lain yang berhubungan dengan penelitian.

93
94

Sugoyono, Loc. Cit, hal. 186
Suharismi Arikunto, Op. Cit. hal 231
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E.

Teknik Analisis Data
Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat
dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalahmasalah yang terkait dengan kegiatan penelitian.95 Lexi J. Moleong
mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan
dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kapasitas kerja
seperti yang disarankan oleh data.96
Setelah data terkumpul perlu segera digarap, secara garis besar,
pekerjaan analisis data meliputi tiga langkah yaitu: Persiapan, tabulasi dan
penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Dalam penelitian
kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan
untuk menjawab rumusan yang telah dirumuskan dalam proposal
penelitian. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono
bahwa The most serious and central difficulty in the use of qualitave data
is that methods of analysis are not well formulatate.97 Sehingga analisis
data kualitatif dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi

data

artinya

merangkum,

memilih

hal-hal

pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
Sehingga memperoleh gambar yang lebih jelas sehingga memudahkan
melakukan pengumpulan data berikutnya.98
Peneliti

merangkum

dan

memilih

data

yang

diperoleh

dari

dokumentasi, wawancara dan observasi. Data tersebut kemudian
disesuaikan dengan objek penelitian. Adapun data yang dipilih adalah

95

Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi Dan Jalur Dalam
Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2007, hal. 53
96
Lexy J. Moleong, Op.Cit, hal. 280
97
Sugiyono, Op. Cit., hal. 247
98
Suharismi Arikunto, Op. Cit., hal. 248
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data mengenai internalisasi materi PAI oleh guru dan penanaman akhlak
mulia siswa.
Peneliti

kemudian

menganalisis

dengan

menajamkan

dan

mengelompokkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu dan
mengorganisir data tersebut sehingga bisa disajikan.

2. Penyajian Data (Display Data)
Setelah data direduksi maka langkah berikutnya adalah menyajikan
data. Pada penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan:
the most frequent form of isplay data qualitative data in the past has been
narrative text.99
Peneliti menyajikan data mengenai internalisasi materi PAI dan
penanaman akhlak mulia yang dilakukan oleh guru PAI. Penyajian data ini
berupa uraian, bagan dan hubungan antar kategori yakni antara
penanaman akhlak mulia dengan hasil pengamatan kondisi akhlak mulia
siswa.

3. Conclusion Drawing/Verivication
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakaan masih bersifat sementara,
dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung
pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang
dikemukakan padan tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan
konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat
dipercaya.

99

Sambas Ali Muhidin, Op. Cit., hal. 249
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Peneliti melakukan verifikasi dan membuat kesimpulan dengan cara
merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun
kesimpulan akhir. Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan akhir dengan
cara menganalisis seluruh data, sehingga peneliti dapat melihat mengenai
sejauhmana internalisasi materi PAI, bagaimana penanaman nilai-nilai
akhlak mulia pada siswa dan bagaimana akhlak siswa SMP Negeri 3 Kota
Jambi

F. Uji Keterpercayaan Data
Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid,
reliabel dan objektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan
instrumen yang valid dan reliabel dilakukan pada sampel yang mendekati
jumlah populasi dan pengumpulan serta analisis data dilakukan dengan
cara yang benar ini sesuai dengan Susan Staniback yang dikutip oleh
Sugiyo yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan
pada

aspek

reliabilitas.100

Peneliti

menggunakan

teknik

menguji

keabsahan data dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan
pengamatan, triangulasi dan diskusi teman sejawat.
1. Perpanjangan keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan ini menuntun peneliti untuk terjun
langsung ke dalam lokasi dalam waktu yang cukup lama untuk
mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang mungkin akan
merusak data. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke SMP
Negeri 3 Kota Jambi dengan durasi waktu penelitian lebih kurang 3 bulan,
selanjutnya melakukan interaksi dengan objek penelitian sehingga 3 bulan
yang disediakan menjadi penelitian yang berkualitas.

2. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi
karakteristik dan elemen dalam suatu situasi yang sangat relevan dengan
100

Sugiyo, Op. Cit., hal: 268
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permasalahan atau isu yang sedang diteliti dan memfokuskan secara
terperinci. Peneliti mengadakan observasi atau pengamatan secara teliti
dan rinci secara terus menerus terhadap faktor yang menonjol dan
kemudian peneliti menela’ahnya secara terinci sampai pada suatu titik
sehingga pada pemeriksaan tahap awal akan kelihatan salah satu atau
keseluruhan faktor yang telah dipahami.

3. Triangulasi
Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji
keterpercayaan data. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi adalah cara
yang ditempuh untuk melakukan verifikasi sepanjang penelitian dilakukan
hingga data dianalisis dan laporan tertulis. Dengan kata lain triangulasi
adalah proses melakukan pengujian kebenaran data.
Denzim sebagaimana yang di kutip oleh Mukhtar mengemukakan
ada empat model triangulasi, yaitu dengan menggunakan sumber,
metode, peneliti, dan teori yang ganda dan atau berbeda. Pertama,
triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat
keterpercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam metode kualitatif. Kedua, triangulasi metode
mengimplikasikan

adanya

model-model pengumpulan

data

secara

berbeda (observasi, wawancara dan dokumentasi) dengan pola yang
berbeda. Ketiga, triangulasi dengan jalan menggunakan peneliti yang
berbeda merupakan salah satu upaya untuk mengecek kembali derajat
keterpercayaan data. Keempat, triangulasi dengan teori didasarkan pada
asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa keterpercayaannya
hanya dengan satu teori. Artinya, fakta yang diperoleh dalam penelitian ini
harus dapat dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih.101
Triangulasi dengan metode adalah: Pertama, pengecekan derajat
kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan
data. Kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data
101

Mukhtar, Metode…..Op.Cit, hal. 138-139
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dengan metode yang sama. Triangulasi dengan sumber ini dapat
dilaksanakan dalam bentuk mengkomparasikan data yang diperoleh dari
hasil wawancara dengan pengamatan langsung peneliti dilapangan.
Komparasi ini terutama dilakukan untuk melihat internalisasi nilai nilai PAI
dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi.
Selanjutnya peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Peneliti tidak tergesa-gesa dalam membawa data, yaitu peneliti tetap
tinggal/menetap atau hadir di lapangan sampai data yang terkumpul
mencapai titik jenuh.
b. Peneliti melibatkan teman sejawat. Cara ini dapat dilakukan untuk
mendapatkan

masukan-masukan

dan

kritikan

yang

kronstruktif

terhadap penelitian ini, terutama pada aspek yang memang peneliti
tidak pahami.
c. Peneliti membuat standar tranferabilittas, untuk mendapat gambaran
yang konkrit dan jelas tentang konteks apa yang dihasilkan dari
penelitian ini, maka diusahakan dengan memperbanyak uraian rincian
tentang latar dan fokus penelitian. Tujuan dari uraian tersebut untuk
merinci secara sistematis dan terarah dan dapat dibuat pada catatan
lapangan penelitian.
d. Peneliti membuat standar dependabilitas, dilakukan untuk mengecek
benar-salah dalam hal penelitian mengkonseptualisasikan apa yang
diteliti.
e. Peneliti membuat standar konfirmabilitas, kualitas hasil penelitian
sangat tergantung dari catatan data lapangan dan hasil observasi yang
mendalam serta didukung rekaman yang dilakukan peneliti.

4. Konsultasi Pembimbing
Peneliti melakukan proses bimbingan kepada pembimbing dalam
rangka untuk membangun keterpercayaan atau keabsahan data. Ini yang
merupakan proses dimana peneliti mengekspos serta mengkonsultasikan
hasil penelitian yang diperoleh kepada dosen pembimbing.
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Peneliti melakukan diskusi dan konsultasi secara analitik dengan
tujuan untuk menelaah aspek-aspek penemuan yang mungkin masih
bersifat implisit. Melalui teknik ini diharapkan dapat memperoleh
pertanyaan dan saran konstruktif serta memberikan kesempatan kepada
peneliti untuk mengembangkan dan menguji langkah-langkah selanjutnya
dalam suatu desain metodologi yang muncul.

G. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai pada
semester genap tahun ajaran 2019-2020. Penelitian dilaksanakan, diawali
pembuatan proposal, seminar proposal, kemudian dilanjutkan dengan
perbaikan hasil seminar. Setelah pengesahan judul dan izin riset maka
peneliti mangadakan pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dalam
waktu berurutan.
Hasilnya peneliti melakukan konsultasi dengan pembimbing sebelum
diajukan kepada sidang seminar hasil. Hasil sidang dilanjutkan dengan
perbaikan dan penggandaan laporan tesis. Adapun jadwal kegiatan dapat
dilihat pada tabel berikut:

TABEL. 3.1
JADWAL PENELITIAN

NO

KEGIATAN

AGUSTUS
1

2

Pengajuan Judul

2

Penyusunan Proposal

x

3

Perbaikan Proposal

x

4

Pengurusan Izin Seminar

x

5

Seminar Proposal

6

Pembuatan IPD

7

Perbaikan Proposal

8

Pengajuan Izin Riset

9

Pengumpulan Data
Verifikasi dan Analisis Data

11

Penulisan Laporan Tesis

12

Penggandaan Laporan

13

Sidang Tesis

4

1

2

3

x

x

4

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER
1

2

x

x

1

2

3

4

1

x

x

x

x

x

2

3

4

x

x

x

3

4

x

1

10

3

SEPTEMBER

X
x
x

x
x
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Historis SMP Negeri 3 Kota Jambi
Berdasarkan catatan dokumentasi yang didapat, SMP Negeri 3 Kota
Jambi didirikan pada tahun 1960 dan mulai beroperasi pada tahun 1963.
Sekolah ini merupakan kelas jauh (filial) dari SMP Negeri 1 Kota Jambi,
yang pada saat itu dipimpin oleh ibu Maimunnah yang sekaligus juga
menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Jambi.102
SMP Negeri 3 Kota Jambi dibangun di daerah seberang Kota Jambi,
tepatnya di RT.08 Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk Kota
Jambi. Alasan utama pembangunan ini adalah karena didasarkan dengan
banyaknya siswa tamatan Sekolah Dasar (SD) di seberang Kota Jambi
saat itu yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak adanya
lembaga atau sekolah lanjutan tersebut. Kalaupun ada, sekolah itu hanya
ada di Pasar Kota Jambi, yaitu SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kota
Jambi yang terlalu jauh dan memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi
siswa untuk menjangkaunya. Atas dasar kondisi tersebut ditambahn
dengan

usulan

dari

masyarakat

setempat,

akhirnya

pemerintah

mendirikan SMP Negeri 3 Kota Jambi dengan jumlah awal bangunan dari
enam ruanganbelajar, satu ruangan Kepala Sekolah dan satu ruang guru,
Awalnya, lokasi bangunan SMP Negeri 3 Kota Jambi di atas adalah
swadaya masyarakat yang dipelopori oleh para tokoh masyarakat dan
para lurah dalam Kecamatan Danau Teluk, yaitu Lurah Ulu Gedong, Lurah
Tanjung Pasir, Lurah Tanjung Raden, Lurah Pasir Panjang dan Lurah
Olak Kemang, yang bersepakat menyerahkan tanah tersebut kepada

102

Dokumentasi SMP Negeri 3 Kota Jambi tahun 2019.
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pemerintah dengan sertifikat hak pakai nomor: 06.01.06.03.4.00004
dengan luas tanahnya adalah 6.880 M2 103
Berselang beberapa tahun kemudian, sekolah yang awalnya masih
merupakan kelas jauh dari SMP Negeri 1 Kota Jambi akhirnya oleh
pemerintah diresmikan sebagai sekolah yang mandiri yang sekaligus
memisahkan diri dari sekolah induknya menjadi SMP Negeri 3 Kota Jambi
dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
43/SK/B/1963, pada tanggal 1 Februari 1963 dengan SK Pendirian No.
013/SK/1963 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor
Wilayah Provinsi Jambi.104
Dari awal berdiri sampai sekarang SMP Negeri 3 Kota Jambi telah
memiliki 19 orang kepala sekolah dengan nama-nama dan periodesasi
kepemimpinan sebagai berikut:
Tabel: 4.1.
DAFTAR NAMA DAN PERIODESASI KEPALA SEKOLAH
SMP NEGERI 3 KOTA JAMBI105
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
103

Nama Kepala Sekolah
Maimunnah
K. Manurung
Asnawi Thaib
M. Simatupang
H. Nasution
Yahya Nawawi
Nusral
Abu Syahril Munir
H. Badu Adam Dahlan
Darul Ulum
Syahril Munir
Mukhlis Kas
Fakhruddin
Yassidan
HJ. Asmiyati

Dokumentasi, SMP Negeri 3 Kota Jambi tahun 2019.
Dokumentasi, SMP Negeri 3 Kota Jambi tahun 2019.
104
Dokumentasi, SMP Negeri 3 Kota Jambi tahun 2019.
105
Dokumentasi, SMP Negeri 3 Kota Jambi tahun 2019.
103

Periodesasi
1961 – 1963
1963 – 1965
1965 – 1971
1971 – 1975
1975 – 1977
1977 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1990
1990 – 1995
1995 – 1997
1997 – 2002
2002 – 2004
2004 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2011
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16
17
18
19

Saimun Sugito
Hafizon
Yusmi
Netty Hasanah

2011 – 2014
2014 – 2017
2017 – 2019
2019 sampai sekarang

2. Letak Geografis SMP Negeri 3 Kota Jambi
SMP Negeri 3 Kota Jambi merupakan sekolah menengah pertama
ke-3 tertua di Kota Jambi. Sekolah ini teaptnya berlokasi di seberang
Sungai Batanghari sekitar 4 Km dari pusat Kota Jambi. Sejak berdiri
hingga sekarang hampir seluruh bangunan gedungnya terbuat dari kayu,
meskipun akhir-akhir ini ada beberapa bangunan yang dibuat dengan
menggunakan batu (permanen) dengan tetap berbentuk bangunan
panggung (bertiang tinggi) karena berada di dataran rendah yang setiap
tahunnya mengalami banjir.
Ditinjau dari kondisi alam, SMP Negeri 3 Kota Jambi memiliki potensi
yang baik untuk pendidikan karena secara geografis wilayah ini mudah
dijangkau oleh siswa untuk belajar disini. Namun demikian, masalah
transportasi menjadi kendala karena tidak ada angkutan umum yang
masuk ke lokasi tersebut. Kondisi yang demikian menyebabkan banyak
siswa yang menggunakan sepeda motor roda 2, walaupun sebenarnya
siswa SMP dilarang. Sebagian besar siswa beralasan karena rumah jauh
dan angkutan transportasi yang tidak ada sehingga menggunakan sepeda
motor, atau ojek. Ini sebagaimana wawancara dengan SN, yang
mengatakan: bahwa Rumah saya lumayan jauh, sehingga orang tua
mengizinkan pakai motor untuk pergi ke sekolah, sedangkan orang tua
saya kalau pagi kerja sehingga tidak sempat untuk mengantar ke sekolah,
tapi saya disuruh hati-hati.106
Dilihat dari peta kependudukan, SMP Negeri 3 Kota Jambi terletak
di daerah yang cukup padat penduduk yang juga berdampingan dengan 2
lembaga pendidikan lain, seperti TK Pertiwi IX dan SD Negeri 54 Kota
Jambi. Sedangkan dilihat dari batas posisi sekolah, secara geografis SMP
106

Wawancara, tanggal 24 Oktober 2019.
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Negeri 3 Kota Jambi terletak di RT. 8 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan
Danau Teluk Kota Jambi, dengan batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah warga
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
c.

Sebelah Selatan berbatasan dengan TK Pertiwi IX Kota Jambi

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Teluk.107

3. VISI dan Misi SMP Negeri 3 Kota Jambi
Dari penelusuran dokumentasi penulis dimiliki, SMP Negeri 3 Kota
Jambi mempunyai visi yang luar biasa dan relevan dengan tema
penelitian penulis, yaitu “Terwujudnya Insan yang Berakhlak, Cerdas,
Berprestasi, dan Peduli Lingkungan Berdasarkan Iman dan Taqwa.” 108
Guna mendukung terwujudnya pelaksanaan dan pencapaian visi di
atas, maka dibuatlah misi sebagai berikut:
a. Membantu dan mendorong siswa untuk hormat, santun serta beretika
kepada guru dan orang tua.
b. Melaksanakan pembelajaran secara efektif,

kreatif dan efisien

sehingga dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal.
c.

Mendorong tumbuh dan kembangnya bakat, minat, dan potensi siswa
secara maksimal dalam bidang olah raga, kesenian, kepramukaan,
dan keagamaan sebagai wujud pembangunan karakter bangsa.

d. Menumbuhkan semangat kreatifitas, berprestasi dan berkompetensi
secara sehat dan sportif melalui kegiatan kurikuler.
e. Menumbuhkan suasana semangat dan aktifitas warga sekolah dalam
rangka peduli dan cinta lingkungan sekolah
f.

Bekerjasama secara sinergis dengan berbagai pihak untuk keperluan
penyelenggara dan pengembangan fasilitas pembelajaran dan SDM
serta kegiatan operasional sekolah.

107
108

Observasi, tanggal 24 Oktober 2019.
Dokumentasi, SMP Negeri 3 Kota Jambi tahun 2019.
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g. Menciptakan suasana sekolah yang religius dengan menempatkan
nilai-nilai agama sebagai sumber dalam bertindak, mencegah
kerusakan lingkungan hidup serta melestarikan alam ciptaan-Nya. 109

4. Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Kota Jambi
Dalam

menjalankan

administrasi

roda

kepemimpinan

dan

menajemen sekolah, Kepala sekolah SMP Negeri 3 Kota Jambi tetap
berpatokan pada struktur organisasi sekolah yang disusun berdasarkan
aturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Artinya, dalam setiap kepengurusan membutuhkan berbagai pembagian
tugas dan peran dalam menunjang keberlangsungan jalannya kegiatan di
sekolah.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, maka dibuatlah struktur
organisasi sekolah sebagaimana dalam gambar berikut:

109
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Gambar: 4.1
STRUKTUR ORGANISASI SMP NEGERI 3 KOTA JAMBI
TAHUN AJARAN 2019/2020110

KETUA KOMITE

KEPALA SEKOLAH

Drs. Edy Sunarto

Netty Hasanah, S.Pd

PERPUSTAKAAN
KOMITE
Nuristi,SEKOLAH
S.Pd

BENDAHARA
Haspandi
TATA USAHA
Lili Nopa

WK. KURIKULUM

WK. KESISWAAN

WK. HUMAS

WK. SARPRAS

Nelly Marlina,S.Pd

Drs. Ismail Muzani

Asmah. J, S.Pd

Asmah. J, S.Pd

LABOR IPA

LAB. KOMPUTER

PEMB. OSIS

LAB. TIK

M. Isian, S.Pd

Umardani, S.

Nurhidayah, S.Pd

Fernando. W.P

GURU MATA PELAJARAN
SISWA

KEBERSIHAN
Sarbawi

110

PENJAGA
SEKOLAH
Azwan
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5. Keadaan Guru, Tenaga Administrasi, dan Siswa SMP Negeri 3
Kota Jambi
a. Keadaan Guru
Guru merupakan salah satu faktor panting dalam menentukan
kelancaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran tidak
hanya tergantung pada kontinyuitas saja, tetapi kualitas guru itu sendiri
juga menetukan dalam keberhasilannya. Karena itu, pengalaman dan latar
belakang pendidikan serta kesesuaian mata pelajaran yang diampu oleh
seorang guru akan menentukan keberhasilan pendidikan.
Sebagai tenaga pengajar, guru di SMP Negeri 3 Kota Jambi
mempunyai

tugas

dan

tanggung

jawab

utama

untuk

mengelola

pembelajaran. Dengan kata lain bahwa di tangan gurulah tanggung jawab
untuk membina serta mengembangkan potensi diri siswa. Pada tahun
ajaran 2019/2020 ini, guru di SMP Negeri 3 Kota Jambi berjumlah 30
orang yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel: 4.2
KEADAAN GURU SMP NEGERI 3 KOTA JAMBI
TAHUN AJARAN 2019/2020111
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
111

NAMA/NIP.
Netty Hasanah, S.Pd
NIP. 197408302007012005
Nelly Marlina, S.Pd
NIP. 197803222006042006
Drs. Ismail Muzani
NIP. 196506151993031017
Asmah J, S.Pd
NIP. 196011081987032004
Elda Hanum, S.Pd
NIP. 196408081997022001
Hj. Ruswati, S.Pd
NIP. 198101231981112002
Nuristi, S.Pd
NIP. 196101231983022002
Dra. Aldarni
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L/P

GOL

JABATAN/MAPEL

P

III/c

Kepala Sekolah

P

III/c

WK. Kurikulum/Guru MTK

L

IV/b

WK. Kesiswaan/Guru PAI

P

IV/a

WK. Sarpras/Guru PAI

P

IV/b

Guru MTK

P

IV/a

Guru IPA

P

IV/a

Guru B. Indonesia

P

IV/a

Guru IPS
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NIP. 196404041993032004
Supriati, S.Pd
NIP.196406151986022005
Tahmuda
NIP.196201091983032005
Mastri Nababan, S.Pd
NIP.196310231086012003
Nur’aini, S.Pd
NIP. 196112231986012001
Salmah, S.Ag
NIP. 197312091998022002
M. Isian, S.Pd
NIP. 19630513994121002
Siti Aminah, S.Ag
NIP. 19730626199032003
Hikmah, SP, M.Si
NIP.197204042008012001
Decky Cristianto, S.Pd
NIP.19801025200801200w3
Yusradinafi, S.Pd, M.Pd
Nip.197804102006041002
Jamakya
Nip. 196905172008012003
Syahrul, S.Pd
NIP.196809102007001005
Rodiyah, S.Ag
NIP.197404232014072002
Titin Sartina, S.Pd
NIP.198110112014072004
Nur Hidayah, S.Pd
NIP.199210232019032019
Ainannur
NIP.198111232014072004
Fitri Yanty, S.Ag
Rts. Zubaidah, SP

P

IV/a

Guru B. Indonesia

P

IV/a

Guru PKn

P

IV/a

Guru MTK

P

IV/b

Guru B. Indonesia

P

III/d

Guru BK

L

III/d

Guru IPA

P

IV/a

Guru PAI

P

III/a

Guru IPA

L

III/b

Guru IPA

p

III/b

Guru Penjas

P

III/b

Guru IPS

L

III/b

Guru B. Inggris

P

III/a

Guru Seni Budaya

P

III/a

Guru Seni Budaya

P

III/a

Guru B. Indonesia

P

III/a

Guru Seni Budaya

P

Guru Prakarya

P

Guru Prakarya

P

Guru IPA

27

Sarifah Ayu Fatimah, S.Pd

28

Ivan Apriado, S.Pd

L

Guru Penjas

29

Nurhasanah

P

Guru Tahfiz

30

Fadlaini, S.Pd

P

Guru B. Inggris
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas guru SMP Negeri
3 adalah guru dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu
sebanyak 24 orang, dan 6 orang sisanya adalah guru honorer.
b. Keadaan Tenaga Administrasi
Tenaga administrasi merupakan salah satu bagian dari oranisasi
pendidikan yang turut memegang peranan penting. Pengelola dan
karyawan adalah pelaksana dan pengendali administrasi sekolah.
Sehingga operasional kegiatan administrasi tidak lepas dari usaha optimal
yang dilakukan oleh tenaga administrasi. Demikian halnya di SMP Negeri
3 Kota Jambi, peran aktif tenaga adminitrasi di sekolah ini sangat penting
untuk membantu kegiatan sekolah yang bertugas antara lain: 1)
Menyusun program kerja Tata Usaha, 2) Mengelola keuangan sekolah, 3)
Mengurus administrasi sekolah, dan 4) Menyusun dan menyajikan data
statistik sekolah.112
Adapun jumlah tenaga administrasi SMP Negeri 3 Kota Jambi dapat
dilihat pada Tabel berikut:
Tabel: 4.3
KEADAAN TENAGA ADMINISTRASI
SMP NEGERI 3 KOTA JAMBI TAHUN AJARAN 2019/2020113
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
112
113

NAMA
Lili Nopa
NIP.196712221986082001
Haspandi
NIP. 196603261988121001
Fernando WP
Atika Rahmaniah
Azwan
Umardani, S. Kom
Ahmadi
Lisa Zaharathin
Eka Ulandari, S. Pd
Sarbawi

L/P

GOL.

P

III/a

Kepala TU

L

II/d

Staf TU

L
P
L
L
L
P
P
P

Honorer
Honorer
Honorer
Honorer
Honorer
Honorer
Honorer
Honorer

Dokumentasi, SMP Negeri 3 Kota Jambi tahun 2019.
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JABATAN

Staf TU
Staf TU
Penjaga Malam
Operator/Staf TU
Satpam
Pengelola Pustaka
Pengelola Pustaka
Office Boy
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c. Keadaan Siswa
Keberadaan siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi merupakan unsur
utama dalam penyelenggaraaan pendidikan dan pengajaran di sekolah, di
samping guru dan tenaga administrasi. Tanpa adanya siswa, maka
penyelenggaraan pembelajaran tidak akan terlaksana. Siswa adalah objek
atau tujuan pendidikan. Semua aktivitas di sekolah pada akhirnya
ditujukan untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi dirinya.
Tahun ajaran 2019/2020 saat ini, SMP Negeri 3 Kota Jambi
memiliki 13 rombel dengan jumlah keseluruhan 376 orang, yang terinci
dari siswa laki-laki 184 orang dan siswa perempuan 192 orang yang dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel: 4.4
KEADAAN SISWA SMP NEGERI 3 KOTA JAMBI
TAHUN AJARAN 2019-2020114
NO.

KELAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

VII A
VII B
VII C
VII D
VII E
VIII A
VIII B
VIII C
VIII D
IX A
IX B
IX C
IX D
Jumlah

JENIS KELAMIN
Laki-laki
Perempuan
14
18
14
18
15
17
13
8
13
7
14
16
17
16
9
14
13
11
14
19
16
17
15
17
15
16
182
194

JUMLAH
32
32
32
20
20
31
32
24
24
33
33
32
31
376

6. Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 3 Kota Jambi
Unsur lain dalam menunjang kegiatan belajar mengajar yang tidak
bisa diabaikan adalah sarana dan prasarana. Fungsinya adalah
mempermudah tercapainya tujuan pendidikan. Apabila sarana dan
114
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prasarana kurang mendukung, maka penyelenggaraan pembelajaran
tidak dapat berjalan dengan maksimal. Demikian sebaliknya, ketersediaan
sarana dan prasarana yang mendukung dan lengkap akan berimplikasi
pada proses belajar mengajar yang baik.
SMP Negeri 3 Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana yang
cukup lengkap yang dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel: 4.5
KEADAAN SARANA DAN PRASARANA SMP NEGERI 3 KOTA JAMBI
TAHUN AJARAN 2019/2020115
NO.
1

2

115

JENIS SARANA/PRASARANA
Bangunan/Gedung
 Kepala Kepala Sekolah
 Ruang Tata Usaha
 Ruang Majelis Guru
 Ruang Wakil Kepala
 Laboratorium Komputer
 Laboratorium IPA
 Perpustakaan
 UKS
 Musholla
 Ruang Pertemuan
 Ruang Pramuka dan OSIS
 Ruang Bk
 WC Guru
 WC Siswa
 Lapangan Bola Voly
 Lapangan Badminton
 Parkir
 Ruang Kelas
 Kantin Kejujuran
Meubeler
 Meja siswa
 Kursi siswa
 Papan Tulis
 Meja Pengajar
 Kursi Pengajar
 Meja majelis guru

JUMLAH

KONDISI

1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
2 Unit
4 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
13 Unit
1 Unit

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

376 buah
376 buah
13 buah
13 buah
13 buah
30 buah
30 buah

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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3

 Kursi majelis guru
 Kursi tamu
 Almari
 Rak buku
 In focus
Perlengkapan Administrsi
 Komputer
 Lap top
 Printer
 Meja TIK
 Meja TU

1 set
15 buah
13 buah
3 buah
2 buah

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

10 buah
1 buah
3 buah
10 buah
6 buah

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Dilihat dari keadaan dan kondisi sarana dan prasarana pada
tabel tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa SMP Negeri 3 Kota Jambi
memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pembelajaran
yang baik.

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian
1. Proses Internalisasi NIlai Nilai PAI dalam Membentuk Akhlak
Siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi
Berdasarkan dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi
yang peneliti dapat di lapangan, ditemukan bahwa proses internalisasi
nilai-nilai PAI tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai
berikut:
a. Transfer Materi PAI
Mata pelajaran PAI merupakan materi wajib yang harus diajarkan
dalam satuan pendidikan dasar dan menengah, demikian pula halnya di
SMP Negeri 3 Kota Jambi. Mata pelajaran PAI di sekolah ini dialokasikan
3 jam pelajaran setiap minggunya. Guru PAI yang berjumlah 3 orang
secara terjadwal menyampaikan materi PAI, yaitu Bapak Drs. Ismail
Muzani (Kelas IX) yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang
Kesiswaan, Ibu Asmah J, S.Pd (Kelas VIII) sekaligus menjabat Sebagai
Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, dan ibu Siti Aminah, S.Ag,
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(Kelas VII), dimana dalam pelaksanaan pembelajaran semua guru PAI
menggunakan kurikulum K-13.116
Hal ini senada yang disampaikan oleh Nelly Marlina, S.Pd (Wakil
Kepala Bidang Kurikulum) yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa
SMP Negeri 3 Kota Jambi ini sudah menggunakan K-13, tepatnya dimulai
sejak tahun 2015 yang lalu, tidak terkecuali dengan mata pelajaran PAI.117
Hasil pengamatan peneliti ditemukan beberapa hal terkait kegiatan
pembelajaran PAI yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kota Jambi,
yaitu:118
1) Rencana Pembelajaran
Pembelajaran yang terencana akan menghasilkan pembelajaran
yang maksimal. Guru hendaknya mempunyai perangkat pembelajaran
yang harus disiapkan sebelum melaksanakan proses pembelajaran.
Perangkat pembelajaran merupakan acuan dan pedoman guru dalam
menjalankan fungsi dan tugas sebagai seorang pendidik. Adapun
perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh guru adalah Program
Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), Silabus,

Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Kriteria Ketuntasan Minimum
(KKM).
Hal

ini

sesuai

dengan

pengamatan

penulis

dari

dokumen

pembelajaran yang dimiliki bahwa guru PAI telah membuat perangkat
pembelajaran.119 Kondisi itu hampir sama dengan apa yang disampaikan
oleh Kepala SMP Negeri 3 Kota Jambi (Ibu Netty Hasanah, S.Pd) yang
mengatakan:
“Setiap guru di SMP Negeri 3 Kota Jambi ini, demikian juga di
sekolah-sekolah lainnya wajib membuat perangkat pembelajaran,
sebagai dokumentasi dan acuan dalam proses pembelajaran.
lazimnya setiap semester pengawas dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Dikbud) akan melakukan supervisi untuk pelajaran
non-PAI. Sementara untuk para guru PAI supervisornya didatangkan
116
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dari pengawas Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jambi.
Pengawasan ini adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi,
dan lain-lain terkait dengan pembelajaran”.120

2) Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari silabus,
standar kompetensi dan kompetensi dasar serta implementasi dari RPP
yang telah dibuat. Guru diharapkan mengajar sesuai dengan RPP yang
menjadi pegangannya. RPP yang dibuat oleh setiap guru meliputi SK dan
KD, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, materi,
metode, sumber buku, langkah-langkah pembelajaran serta penilaian/
evaluasi.
Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan ada beberapa aspek
yang masih menjadi kelemahan dan ketidaksesuaian antara RPP dengan
pelaksanaan pembelajaran, antara lain:
a) Metode Pembelajaran
Pengamatan penulis saat guru mengajar di kelas VIII-B, guru PAI
lebih dominan menggunakan metode ceramah dibanding metode-metode
lain, meskipun di RPP sudah tertulis menggunakan tiga metode, yaitu
ceramah, demonstrasi dan tanya jawab.121
Penggunaan metode yang monoton, terkadang membuat kejenuhan
bagi siswa, oleh karena itu guru hendaknya lebih kreatif dan lebih variatif
dalam menyampaikan materi dengan berbagai metode sehingga siswa
tidak merasa jenuh. Ini sesuai dengan pernyataan siswa kelas VIII-D
(Julian Dimas Saputra) yang mengatakan:
“Pada prinsipnya belajar PAI itu asyik dan menyenangkan, namun di
kelas itu saya dan kawan-kawan terkadang jenuh karena gurunya
hanya ngajar pakai ceramah saja. Coba kalau guru ngajar dengan
cara yang lain pasti lebih menyenangkan dan saya senang kalau
ceramahnya ada cerita, karena saya suka dengarin cerita.122
120
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b) Langkah-langkah Pembelajaran
Dalam

RPP

sesungguhnya

telah

memuat

langkah-langkah

pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan
penutup. Dari langkah-langkah pembelajaran ini diharapkan seorang guru
mampu membagi waktu yang maksimal untuk proses pembelajaran
sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Pada pendahuluan guru
diharapkan melakukan apersepsi yakni meningatkan kembali materi yang
telah diajarkan pada minggu sebelumnya dan memotivasi siswa akan
pentingnya memahami materi yang akan disampaikan.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di kelas VIII-D, terlihat guru
tidak

melakukan

apersepsi

secara

maksimal,

hanya

sebatas

menyampaikan materi yang akan dibahas hari itu padahal apersepsi
merupakan hal yang penting untuk ketertarikan siswa dalam mengikuti
proses pembelajaran.123
Langkah kedua dalam pembelajaran adalah kegiatan inti, yakni
kegiatan yang meliputi eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Sesuai hasil
pengamatan

yang

dilakukan,

untuk

elaborasi

guru

PAI

telah

menyampaikan materi secara maksimal melalui metode ceramah. Akan
tetapi, ini juga harus didukung dengan ketertiban dan kedisiplinan siswa,
sebab dari hasil pengamatan peneliti di kelas VIII-D ini masih ditemukan
ssiwa ketika guru sedang menerangkan materi pembelajaran yang
bermain dan tidak memperhatikan. Hal ini berakibat pada tahap elaborasi
keterlibatan siswa dirasa masih kurang, sehingga keterlibatan siswa lebih
banyak pada pengerjaan soal-soal latihan saja. Begitupun pada tahap
konfirmasi, siswa kurang banyak melakukan diskusi dan bahkan saat guru
minta siswa untuk bertanya, tidak ada satupun siswa yang mau bertanya,
sehingga siswa lebih mengandalkan pada keterangan guru dan membaca
buku pelajaran dan mengerjakan soal-soal yang ada.124
123
124
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Kegiatan penutup yakni guru melakukan refleksi dengan siswa
apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak, serta pemberian
tugas untuk pertemuan selanjutnya. Pada tahap ini berdasarkan hasil
pengamatan peneliti, guru telah melakukan refleksi dengan baik. Namun
demikian, siswa masih ada yang belum mengetahui tugas yang harus
dilakukan untuk pertemuan yang akan datang. Pada pengamatan yang
lain, peneliti masih menemukan guru tidak memberikan tugas karena
beralasan materi belum selesai diterangkan, jadi tugasnya sekalian. Ini
sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Asmah. J, S.Pd menyebutkan:
“Untuk pemberian tugas sekaligus pendalaman materi, biasanya
saya memberi tugas dan soal-soal yang harus dikerjakan oleh para
siswa. intinya dari mengerjakan soal tersebut diharapkan siswa
membaca dan memperlajari materi yang telah disampaikan.”125
3) Evaluasi
Sebagai bahan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya, guru
melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Evaluasi ini untuk
mengetahui apakah sudah tuntas atau belum. Evaluasi yang dilakukan
guru, meliputi dua hal yakni: Pertama, evaluasi hasil pembelajaran yang
berupa analisis hasil pembelajaran. Dari analisis pembelajaran ini dapat
diketahui apakah siswa telah tuntas pembelajaran atau belum. Kedua,
analisis

proses,

guru

diharapkan

mampu

menganalisis

proses

pembelajaran yang sudah dilakukan, ia bisa berkomunikasi dengan
sesama guru, atau siswa mengenai proses pembelajaran tersebut. Namun
demikian, menurut pengamatan peneliti guru PAI belum maksimal
melakukan evaluasi tersebut. Hal ini terlihat guru hanya menulis nilai
siswa baik nilai harian, ulangan maupun tugas tanpa menganalisisnya.126

125
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4) Supervisi
Supervisi

merupakan

serangkaian

kegiatan

pengamatan

dan

memantau proses pembelajaran. SMP Negeri 3 Kota Jambi setiap
semester melakukan dua kali supervisi, yakni supervisi yang dilakukan
oleh pihak internal sekolah yang dilakukan oleh guru senior dan supervisi
dilakukan oleh pengawas sekolah. Supervisi dari pengawas sekolah untuk
guru PAI dilakukan oleh pengawas dari Kementerian Agama Kota Jambi.
Hal ini seiring dengan uraian yang disampaikan oleh Bapak Drs. Ismail
Muzani (guru PAI/Wakil Kepala Bidang Kesiswaan) yang mengatakan:
“Setiap semester pengawas dari Kementerian Agama Kota Jambi
senantiasa melakukan supervisi bagi guru PAI. Pada semester
pertama (ganjil) pengawas melakukan supervisi tentang perangkat
pembelajaran, pada semester dua (genap) biasanya akan
melakukan supervisi pelaksanaan pembelajaran, yakni mengamati
proses pembelajaran langsung di kelas.”127
Tujuan dari supervisi adalah untuk melihat secara langsung
permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan pembelajaran.
Selanjutnya supervisor akan mendokumentasikan temuan-temuan yang
ada, kemudian menyampaikan kepada guru yang disupervisi untuk
dijadikan bahan perbaikan.

b. Menampilkan Keteladanan Guru PAI
Menjadi teladan yang baik dari seorang guru menunjukkan sikap dan
kepribadian yang utuh untuk dicontoh oleh siswa. Karena itu, pada suatu
lembaga pendidikan apapun yang dilakukan guru merupakan teladan bagi
siswanya, sekaligus menjadi contoh bagi siswa untuk mengembangkan
akhlak. Itulah sebabnya perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari
menjadi salah satu ukuran yang dapat menentukan bentuk keteladanan
guru bagi siswanya.
Hasil wawancara peneliti dengan salah satu wakil kepala terungkap
bahwa guru sudah mampu memberi contoh yang baik kepada siswanya,
127
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ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drs, Ismail Muzani (Guru PAI
/Wakil Kepala Bidang Kesiswaan) yang mengatakan:
“Hakikatnya guru-guru SMP Negeri 3 Kota Jambi pada umumnya
sudah mampu memberikan contoh atau teladan yang baik kepada
para siswa. Hal itu dapat dilihat dari salah satu aspek seperti tata
cara guru berpakaian yang rapih dan sopan, bertutur kata yang baik,
lemah lembut, baik dengan siswa maupun sesama guru atau orang
lain. Apalagi guru yang mangajar agama sudah memberikan teladan
yang baik kepada siswanya.” 128
Di samping keteladanan, guru SMP Negeri 3 Kota Jambi juga
menjalankan kode etik sebagai seorang pendidik, yakni beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat peserta didik, berbuat baik kepada peserta didik dan membantu
mereka mengembangkan diri, bertanggung jawab, jujur, berprestasi dan
akuntabel dalam bekerja, serta menjadi teladan dalam berperilaku.
Saat peneliti bertanya tentang keteladanan guru di SMP Negeri 3
Kota Jambi kepada siswa kelas VIII-A (Windi) menyebutkan:
“Kami dan kawan-kawan di sekolah ataupun di kelas VIII ini
umumnya tidak terlepas ngikuti para guru karena mereka adalah
contoh atau model hidup selama kami di sekolah. Misalnya, jika guru
meminta kami berpakaian sopan, rapi, dan tertib kami akan nengok
bagaimana pakaian guru tersebut. Begitu juga dengan cara
berbicara, berteman, makan, minum, dan lain sebagainya. Jika guru
yang mengajar kami telah menjaga itu semua, maka kebaikan dan
perilaku yang ditampilkannya akan menjadi contoh. Sebaliknya, jika
guru itu tidak sesuai antara omongan dan perbuatan, maka itu juga
akan menjadi contoh yang tidak baik bagi kami para siswa. Bahkan
itu akan jadi senjata saat guru meminta kami….”129
Dari uraian di atas jelas bahwa tugas guru tidak hanya sebatas
mengajar, tidak hanya sebatas mentransfer ilmu kepada siswa selama di
dalam kelas semata, tetapi lebih dari itu guru harus mampu menjadi
pribadi yang sempurna sehingga bisa menjadi teladan bagi peserta
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didiknya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Netty
Hasanah, S.Pd (Kepala Sekolah) yang mengatakan:
“Berperan sebagai seorang guru, terdapat tanggung jawab yang
besar. Guru tugasnya tidak hanya mengajar tetapi harus pula
mampu menjadi contoh atau teladan bagi siswanya, tidak hanya
pintar ngomong saja, tetapi harus dapat diwujudkan dalam
perbuatan. Misalnya, jika guru bicara tentang kebersihan maka guru
juga harus dapat menunjukkan dan terlibat langsung dalam
kebersihan, karena hal demikian akan diikuti oleh siswa.”130
Pengamatan peneliti di lapangan, terlihat bahwa guru PAI di SMP
Negeri 3 Kota Jambi telah berpakaian rapi dan tidak mencolok sesuai
dengan aturan yang diperlakukan oleh sekolah. Hal ini semakin
membuktikan bahwa guru (khusunya guru PAI) di SMP Negeri 3 Kota
Jambi telah memberikan keteladanan yang baik yang dapat dilihat dalam
bentuk antara lain:
1) Guru

PAI

selalu

berusaha

menampilkan

wajah

ceria

yang

menyenangkan, senantiasa menebar salam, bersabar dan tidak cepat
marah. Hal ini sama dengan pengakuan dari Farhan Maulana (siswa
kelas VIII-C) yang mengatakan bahwa guru PAI di kelasnya saat
mengajar jarang sekali marah atau berbicara kasar, guru mau
mendengarkan keluhan siswa serta menjawab pertanyaan kami
dengan sabar, sehingga siswa tidak takut belajar agama tetapi
sebaliknya menjadi malah suka, demikian juga dengan kawan-kawan
kelas yang lain.131
2) Guru PAI berpenampilan rapih, menarik dan sopan. Tidak hanya
sekedar itu, dalam berpakaian guru juga tidak berlebihan baik guru
yang laki-laki maupun perempuan. Ini secara tidak langsung menjadi
contoh bagi siswa untuk berpakaian rapi, sopan dan wajar-wajar saja.
Intinya, kesederhanaan dalam berpakaian merupakan bagian dari
keteladanan.
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3) Guru PAI berperilaku disiplin. Dengan kata lain bahw guru PAI di SMP
Negeri 3 Kota Jambi telah cukup disiplin dalam menjalankan tugasnya
sebagai seorang guru. Kenyataan ini terlihat dari kehadiran guru
dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun secara keseluruhan masih
ada ditemukan guru yang kadang-kadang terlambat datang ke
sekolah, termasuk terlambat masuk kelas padahal bel pelajaran telah
berbunyi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Asmah. J,
S.Pd (Guru PAI/Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana) yang
menuturkan:
“Patut diakui bahwa secara keseluruhan guru SMP Negeri 3 Kota
Jambi saat ini cukup disiplin, termasuk juga ketiga guru PAI-nya.
Artinya kalau diamati dari kehadiran guru setiap harinya rata-rata di
atas 95 %. Bahkan menajemen sekolah melalui ibu kepala sekolah
biasanya menegur atau memanggil apabila ada guru yang terlambat
atau tidak disiplin.132
Menkonfirmasi hasil wawancara di atas, peneliti mencoba mencari
informasi dari siswa. Salah satu siswa yang penulis temui adalah siswa
kelas VIII-C (Rts. Zelila) yang mengutarakan:
“Sebagai siswa terasa malu juga jika setiap hari kita terus yang
mendapat teguran dari guru karena melanggar, sebab guru-guru
SMP Negeri 3 Kota Jambi disiplinnya sangat tinggi. Misalnya tentang
kebersihan, jam datang dan pulang walaupun sedikit banyak ada
kekurangannya. Budaya seperti inilah yang menjadi panutan dan
teladan bagi kami, termasuk juga untuk tepat waktu dating pagi,
mengikuti kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya.”133
Dari data dan informasi yang didapat di atas, hemat peneliti bahwa
pendekatan keteladanan ini penting karena sasaran yang dituju adalah
para siswa yang berusia muda, yang ditinjau dari perkembangan moral
masih memerlukan “pemeran” atau aktor moral. Bagi mereka jelas sosok
guru adalah segala-galanya, baik dalam mempersepsikan kebaikan
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(santun, perhatian, humoris, dan sebagainya) maupun keburukannya
(suka marah, membentak, menjewer, dan sebagainya).

c. Menciptakan dan Membiasaan Budaya Religius di Sekolah
Menciptakan dan membiasakan budaya yang memiliki nilai-nilai
religius di lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap pembentukan
akhlak mulia siswa. Lingkungan dengan budaya yang baik akan
mendorong perilaku siswa kearah yang baik pula. Sebaliknya, lingkungan
yang buruk akan mempengaruhi perilaku siswa menjadi buruk. SMP
Negeri 3 Kota Jambi berusaha membiasakan budaya yang religius pada
setiap kegiatan sekolah dalam wujud beberapa program. Adapun program
pembiasaan religius yang dilakukan SMP Negeri 3 Kota Jambi
sebagaimana yang disampaikan ibu Kepala Sekolah (Netty Hasanah,
S.Pd) yang menyebutkan:
“Upaya keras kami dari pimpinan SMP Negeri 3 Kota Jambi dalam
rangka mensukseskan visi dan misi sekolah adalah berusaha
menciptakan sekaligus membiasakan budaya yang baik yang
dilandasi nilai-nilai agama di sekolah, di antaranya program
menyambut siswa datang pagi hari di depan gerbang sekolah,
budaya senyum, sapa dan salam, budaya jujur, budaya bersih
lingkungan, budaya gotong royong, budaya tolong-menolong,
budaya simpati, dan lain sebagainya.”134
Pernyataan yang disampaikan ibu kepala sekolah di atas senada
dengan apa yang disampaikan oleh Nofriadi (siswa kelas VIII-A) kepada
peneliti:
“Setiap pagi saat kami masuk gerbang sekolah, kami telah ditunggu
oleh beberapa orang guru di lorong-lorong gerbang SMP Negeri 3
Kota Jambi ini. Waktu awal kelas VII dahulu kami agak merasa takut
juga saat mau masuk. Takut ada pelanggaran yang tidak disengaja
kami lakukan, tapi melihat guru-guru menyambut kami dengan
senyum, salam, dan memperlihatkan wajah menyenangkan, akhirny
kami tidak takut lagi.”135
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Mencermati pernyataan

kepala sekolah dan

siswa

di atas,

dicocokkan dengan pengamatan peneliti di lapangan, terlihat bahwa
terdapat

beberapa

hal

yang

telah

dilakukan

untuk

mendukung

pembiasaan budaya religius yang terkait dengan pembentukan akhlak
siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi antara lain:

1) Pembiasaan 3-S (Senyum, Sapa dan Salam)
Pembiasaan 3-S ini diintegrasikan dengan program menyambut
siswa yang datang pada waktu pagi. Dimana guru menyambut
kedatangan siswa dengan berbaris di depan gerbang sekolah secara
bergantian setiap harinya. Menurut kepala sekolah bahwa “….setiap guru
mendapat jadwal untuk menyambut kedatangan siswa pada pagi hari, di
samping menyambut kedatangan siswa juga sebagai pengecekan
terhadap kerapian dan kedisiplinan siswa, sehingga siswa yang masuk
sudah benar-benar siap untuk belajar.”136
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ditemukan

bahwa

kegiatan ini telah berjalan dengan baik, walaupun jumlah guru yang
melaksanakan ini tidak banyak, namun melalui kegiatan seperti ini telah
cukup memberikan perhatian dan kepedulian guru terhadap siswa.137

2) Pembiasaan Berpakaian Muslim di Sekolah
Upaya lain membentuk siswa berakhlak mulia di SMP Negeri 3 Kota
Jambi adalah membuat peraturan busana siswa setiap hari di sekolah
yang ditegaskan langsung oleh Ibu Asmah. J, S.Pd bahwa yang
beragama Islam wajib menutup aurat sesuai tuntunan syari’at agamanya.
Oleh karena itu, busana yang dipakai untuk siswa laki-laki adalah baju dan
celana panjang, sementara untuk siswa perempuan memakai baju lengan
panjang, rok panjang dan memakai jilbab (bagi yang muslimah), serta
136
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tidak boleh memakai pakaian yang ketat yang dapat menggambarkan
lekuk tubuhnya.138
Membandingkan

apa

yang

disampaikan

guru

PAI

di

atas,

sebagaimana pengamatan peneliti di lapangan terlihat bahwa hampir
semua guru dan siswa telah berpakaian seperti disebukan. Apalagi
umumnya guru dan siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi beragama Islam,
kecuali guru olahraga (non-muslim). Namun demikian, penulis mendapati
ada beberapa siswa perempuan yang berpakaian agak ketat, dengan
alasan kesempitan karena sudah setahun dipakai. Sebagaimana hasil
wawancara peneliti dengan siswa kelas VIII-B (Tiara) yang mengatakan:
“Saat ke sekolah menggunokan pakain begini sebenarnyo sayo malu
jugo sebab pakaian terlalu ketat, tapi mau diapokan lagi karena
pakaian ini sudah setahun yang lalu dan sayo agak gemuk sekarang.
Sementaro belum sempat beli yang baru, insyaallah jika sudah ado
waktu nanti akan diganti dengan pakaian yang lebih longgar.”139
Terkait dengan berbusana muslim yang diterapkan siswa di SMP
Negeri 3 Kota Jambi ini diharapkan tidak hanya di sekolah semata tetapi
menjadi kebiasaan ketika berada di rumah, tidak hanya dalam kegiatan
pendidikan tetapi juga menjadi kebiasaan di setiap aktivitas sehari-hari di
rumah atau lingkungan masyarakat.
Pernyataan yang disampaikan siswa kelas VIII-C (Aldi Dwi Putra),
hampir senada dengan yang disampaikan temannya siswa kelas VIII-B
(Tiara) sebelumnya:
“Walaupun sekolah ini bukan sekolah agama, alhamdulilah untuk
urusan berpakain kami tetap mengedepan etika berbusana yang
sesuai tuntunan agama. Tidak terkecuali siswa laki-laki maupun
siswa perempuan. Meskipun masih ada juga satu atau dua siswa
yang melanggar. Tapi mereka tetap akan diberi peringatan atau
teguran dari sekolah. Kejadian ini sudah pernah saya alami ketika
ada teman saya siswa perempuan yang pernah pakai baju ketat.” 140
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Saat dikonfirmasi kepada wakil kepala bidang kesiswaan (Bapak
Drs. Ismail Muzani), kepada penulis disampaikan:
“…sesuai peraturan dan tata tertib sekolah, kami akan tegakkan
sesuai mekanisme yang ada. Pihak sekolah tidak peduli anak siapa,
dating darimana, kelas berapa, siswa laki-laki atau perempuan
semuanya sama. Jika ada siswa yang melanggar akan kami berikan
teguran, peringatan hingga sanki dari yang ringan sampai terberat,
seperti dikembalikan kepada orang tuanya.”141
Menurut peneliti, dari apa yang telah dilakukan di SMP Negeri 3 Kota
Jambi semua pihak sudah memahami pentingnya menciptakan suasana
religius di sekolah, dari sudut pandang pendidikan sebenarnya untuk
menguatkan dimensi afektif siswa atau dalam perkembangan teori
pendidikan mutakhir untuk membangun kecerdasan emosional siswa.
Pentingnya kecerdasan emosional, karena mata pelajaran PAI dipandang
mengalami pergeseran orientasi, yaitu dari makna pendidikan ke arah
pengajaran. Karena alasan yang demikian itu, sehingga hasil yang
dicapainyapun juga mengalami pergeseran atau tidak sesuai dengan
makna hakiki PAI itu sendiri; materai PAI hanya sebatas konsumsi kognitif
semata, tidak sampai pada proses internalisasi atau menjadi bahasa
prilaku keseharian siswa.

3) Pembiasaan Berdo’a Sebelum dan Sesudah Belajar
Sejauh pengamatan yang peneliti lakukan pada jam pagi di salah
satu kelas bahwa siswa mengawali pembelajaran dengan berdo’a yang
dipimpin oleh salah satu siswa. Pembacaan do’a ini dilaksanakan pada
jam pertama ketika guru masuk kelas dan pada jam terakhir ketika akan
pulang sekolah, meskipun dari pengamatan peneliti untuk do’a pada jam
terakhir ada beberapa kelas yang tidak melaksanakannya.142
Peneliti sempat bertanya kepada salah satu siswa kelas VIII-A (Fikri)
pada saat jam istirahat perihal rutinitas dan pentingnya mereka berdo’a
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sebelum memulai pembelajaran. Menurut pengakuannya bahwa “…bagi
manusia, khususnya kami para siswa berdo’a adalah ibadah yang paling
mudah dilakukan. Berdoa dapat kami kerjakan di mana saja dan kapan
saja.”143
Saat peneliti konfirmasi apa yang disampaikan siswa tersebut
kepada guru PAI (Ibu Asmah. J, S.Pd) menyebutkan:
“Dalam semua kegiatan sehari-hari termasuk dalam belajar di
sekolah, kita tidak lepas dari do’a karena do’a tersebut dapat
membuka pintu hati siswa dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan
do’a yang dibaca dan diamini oleh yang lain dikabulkan oleh Allah
SWT. Siswa kita latih membaca do’a dalam setiap aktifitas yang baik,
seperti sebelum makan, sebelum belajar, dan sesudahnya.”144
Pembiasaan budaya berdo’a di kalangan siswa SMP Negeri 3 Kota
Jambi ini diharapkan tidak hanya pada aktivitas berlajar di sekolah saja
tetapi pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh siswa sehari-hari, di
antaranya ketika akan makan, minum, pergi ke sekolah, mandi, setelah
mandi dan aktifitas sehari-hari yang dilakukan selama berada di rumah.

4) Pembiasaan Berperilaku Sopan dan Hormat Kepada Orang Lain
Islam mengajarkan kepada umatnya untuk sopan dan menghormati
orang lain. Yang muda sopan dan menghormati yang tua, yang tua
menyayangi yang muda. Anak sopan dan hormat kepada orang tua, orang
tua menyayangi anak. Siswa sopan dan menghormati guru dan guru
menyayangi siswanya. Salah satu bentuk perilaku sopan dan saling
menghormati

adalah

berperilaku

baik

dalam

perkataan

maupun

perbuatan.
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selamat proses
penelitian berlangsung, secara keseluruhan siswa SMP Negeri 3 Kota
Jambi saat mereka berada di lingkungan sekolah telah menunjukkan
perilaku sopan dan hromat dengan siapapun, baik antara siswa dengan
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guru maupun antar siswa dengan siswa lainnya. Meskipun ada satu atau
dua siswa ditemukan masih ada siswa yang kurang sopan dan hormat
terhadap guru. Terkait sopan dan hormat dalam berbicara masih terlihat
beberapa siswa yang berkata kurang sopan dengan temannya, karena
masih terdengar perkataan kasar maupun perkataan kotor dengan
sebutan yang kurang pantas diucapkan seorang siswa.145

5) Pembiasaan Budaya Dermawan
Program lain yang dikembangkan di SMP Negeri 3 Kota Jambi di
bawah kordinator guru PAI adalah Program Jum’at Amal, yaitu program
pengumpulan dana infaq para siswa yang disisihkan dari uang jajan
mereka. Uang infaq ini yang kemudian digunakan untuk dana amal
(bantuan kemanusiaan), perbaikan dan membeli peralatan mushalla, dan
dapat juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
Diharapkan dengan program ini para siswa terbiasa bersedekah dan
numbuhkan sikap dermawan pada diri siswa.
Tidak jauh berbeda dengan penuturan yang disampaikan Kepada
Sekolah (Ibu Netty Hasanah, S.Pd) yang menyebutkan:
“Program jum’at amal ini tujuannya untuk membiasakan siswa
bersedekah, peduli dengan orang lain sekaligus melatih agar tidak
kikir. Intinya dengan kegiatan rutin setiap jum’at seperti yang telah
dilakukan ini secara tidak langsung akan memupuk rasa
kerdermawanan pada diri masing-masing siswa. Dari uang infaq
siswa ini digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti membantu
panti sosial, panti jompo, rehab atau membeli perlengkapan
mushalla serta untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti PHBI dan
sebagainya.”146
Namun demikian, dari observasi yang peneliti lakukan ditemukan
bahwa masih ada saja siswa yang tidak mau menyisihkan sebagian uang
jajannya
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dibenarkan siswa kelas VIII-D (Rd. Firdaus) yang bertugas sebagai
penanggung jawab pengumpulan uang infaq siswa yang mengatakan:
“Kami akui bahwa di SMP Negeri 3 Kota Jambi ini kadang sulit untuk
menarik infaq siswa, dari jumlah siswa sebanyak 376 tetapi yang
terkumpul kadang hanya Rp. 250.000,- Jadi kalau satu siswa
Rp.1.000,- maka hanya 250 siswa yang bersedekah. Padahal kita
selalu mengingatkan dan menghimbau kawan-kawan tentang
kegiatan Jum’at amal ini, minimal setiap Jum’at pagi setelah selesai
baca yasin.”147
Terlepas dari berapapun jumlah sumbangan yang diberikan siswa
SMP Negeri 3 Kota Jambi, sesungguhnnya program jum’at amal ini telah
mengajarkan kepada siswa untuk sifat-sifat dermawan, tidak kikir, dan
senang membantu orang lain, baik diminta ataupun tidak.

6) Pembiasaan Budaya Bersih di Lingkungan Sekolah
Pengamatan peneliti bahwa kebersihan sangat ditekankan di SMP
Negeri 3 Kota Jambi ini. Terbukti melalui program 10-K (Keimanan,
Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kerindangan, Kesehatan,
Kekeluargaan, Keterbukaan, dan Keteladanan) serta program menuju
sekolah

adiwiyata

2020.

Untuk

menunjang

kegiatan

ini

sekolah

melaksanakan program budaya bersih dengan cara siswa diharapkan aktif
dalam kebersihan sekolah, seperti ketertiban dalam piket kelas, masingmasing siswa memungut sehelai sampah saat habis upacara bendera
setiap hari senin, juga budaya tidak membuang sampah sembarangan.148
Apa yang peneliti temui di atas tidak jauh berbeda dengan
wawancara yang disampaikan oleh Ibu Asmah. J, S.Pd yang mengatakan:
“SMP Negeri 3 Kota Jambi sekarang lebih bersih, lebih hijau, banyak
tanaman, dan lebih sejuk sehingga enak dipandang. Pokoknya
setiap pagi anak harus piket, guru harus berperan mengontrol siswa
terutama wali kelas. Tujuannya adalah agar menumbuhkan
kesadaran terhadap pentingnya budaya bersih kepada semua,
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karena menumbuhkan budaya bersih itu sulit dan harus dipaksa
dulu.”149
Dari

keterangan

di

atas

tersirat

pesan

mendalam

bahwa

menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya kebersihan diri dan
lingkungan sangat perlu ditanamkan dan harus didukung semua pihak.
Oleh karena itu, hendaknya perilaku hidup bersih sudah harus ditanamkan
sejak dini. Secara keseluruhan hasil observasi yang dilakukan SMP
Negeri 3 Kota Jambi telah terjaga kebersihannya, meskipun masih
dijumpai siswa yang membuang bungkus jajanan ke sembarang tempat,
sehingga kadang masih terlihat sampah di lingkungan sekolah. Artinya,
budaya bersih belum sepenuhnya dijalankan siswa atas kesadaran diri
sendiri.

2. Penyebab Siswa Belum Memiliki Akhlak Mulia di SMP Negeri 3
Kota Jambi
a. Pengaruh Teman dan Pergaulan
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan
orang lain. Begitu juga dengan siswa, seorang siswa akan mencari teman
untuk bersosialisasi. Oleh karena itu dalam memilihi teman hendaknya
berhati-hati, karena teman dapat mempengaruhi menjadi baik atau buruk.
Seorang teman akan mempengaruhi akhlak seseorang, ketika berteman
dengan orang yang baik akhlaknya maka seseorang menjadi baik pula,
dan sebaliknya jika berteman dengan orang buruk akhlaknya maka cepat
atau lambat akan terpengaruh menjadi buruk juga. Hal ini seseuai dengan
yang disampaikan oleh Hari Ardiansyah (siswa kelas VIII-B) yang
mengatakan kepada penelit:
“Tanpa diketahui oleh orang tua saya, beberapa waktu yang lalu
saya pernah kabur waktu jam pelajaran berlangsung, perbuatan ini
saya lakukan karena diajak oleh teman untuk main ke warnet.
Sebenarnya hati kecil saya tidak mau ikut, tapi karena teman itu
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ngajak terus dan maksa, akhirnya saya ikut juga. Apalagi
dibayarin.”150
Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa siswa pada usia
sekolah menengah pertama mudah terpengaruh dengan ajakan orang
lain, terutama teman dekatnya. Karena itu, besar harapan seorang guru
hendaknya bisa mengarahkan dan membentengi diri siswa agar tidak
mudah terpengaruh dengan perilaku buruk temannya.
Tidak jauh berbeda kondisinya dengan keterangan yang telah
disampaikan Qori Febriyanti (siswa kelas VIII-B) yang mengatakan:
“Di tempat saya sekolah ini ada peraturan yang melarang siswa
bawa HP kalu datang ke sekolah. Namun saya selalu membawa HP
yang saya sembunyikan supaya tidak ketahuan guru. Kenapa saya
bawa HP? Karena saya melihat banyak teman kelas saya dan kelas
lain juga yang bawa HP. Jadi saya ingin jugalah bawa HP
sebagaimana teman-teman itu. Pelanggaran lain juga pernah saya
lakukan, yaitu pacaran di sekolah karena teman yang lain juga pada
pacaran dan jadian waktu di sekolah ini.”151
Tidak jauh berbeda dengan ucapan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan
(Bapak Drs. Ismail Muzani) saat peneliti mewawancarainya beberapa
waktu lalu yang mengatakan:
“Pada saat menjadi pembina upacara atau ketika ngajar di kelas,
saya sering sampaikan kepada siswa hendaknya kalau memilih
teman itu memiliki tiga kriteria yaitu: 1) Teman yang mengajak
kebaikan, misalkan sebagai siswa harus memilih teman yang mampu
memotivasinya dalam meraih prestasi dan teman yang mengajak
untuk aktif dalam belajar. 2) Teman yang mengingatkan ketika salah,
Ada sebuah kata hikmah teman yang baik bukanlah yang selalu
membenarkanmu tetapi yang berkata benar ketika kita salah. 3)
Teman yang selalu ada ketika suka atau duka, teman tidak peduli
apakah ia sukses atau gagal, Ia mempunyai hati yang tulus untuk
selalu berbagi.”152
Dari pengakuan beberapa orang siswa dan dipertegas ungkapan
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan tersebut, jika dipadukan dengan hasil
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observasi peneliti dapat dikatakan bahwa teman itu memiliki pengaruh
yang besar dan menentukan dalam pembentukan akhlak siswa.

b. Faktor Psikologi Siswa
Usia SMP merupakan usia peralihan antara masa anak-anak menuju
masa remaja, yaitu masa yang penuh dengan kontradiksi, pencarian jati
diri, dan pengakuan. Dalam masa ini pula seorang siswa sedang
menjelajah dunia pergaulan dengan seluas-luasnya, dengan cara-cara
dan petunjuk yang didapat dari teman, sekolah, lingkungan ataupun orang
tuanya sendiri. Intinya, bahwa remaja yang menginjak masa transisi dalam
ambang menjelang kedewasaannya lebih banyak memerlukan bantuan
terhadap

perjuangan

mencari

identitas

dalam

eksistensinya

dan

pemekarannya di tengah lingkungan keluarga dan masyarakat.
Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh guru Bimbingan
Konseling (Ibu Salmah, S.Ag) yang mengatakan:
“Kami para guru di SMP Negeri 3 Kota Jambi ini rasanya sudah
berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk akhlak siswa agar
menjadi lebih baik, akan tetapi yang menjadi kendala adalah faktor
lingkungan dan faktor psikologi anak yang dapat mempengaruhi
perkembangan akhlak siswa di sekolah. Lingkungan baik akan
menjadi baik, lingkungan buruk akan menjadi buruk, begitu juga
dengan psikologi siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi yang memasuki
masa peralihan dari anak memasuki masa remaja dengan sifat serba
ingin tahu yang baru dan ingin mencoba yang baru, dan berusaha
ingin mandiri dan tidak ingin diperintah.”153
Dari keterangan guru Bimbingan Konseling di atas menunjukkan
bahwa untuk melakukan pembentukan akhlak mulia tidak hanya dilakukan
di sekolah tetapi dari keluarga dan lingkungan sekitar. Berdasarkan
observasi peneliti di lapangan juga ditemukan hal serupa yakni siswa
terang-terangan berkumpul dengan teman-temannya di luar bangunan
sekolah padahal masih jam belajar, ditemukan siswa yang melarikan diri
dari sekolah. Tidak berbeda keadaanya ketika pulang sekolah mereka
153
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kebut-kebutan yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang
lain.154
Melihat yang demikian, guru PAI melakukan beberapa langkah
dalam proses pembelajarannya yaitu: Bertindak sebagai pengasuh,
teladan dan pembimbing dan menciptakan sebuah komunitas moral. Serta
menegakan disiplin moral melalui pelaksanaan kesepakatan yang telah
ditentukan sebagai aturan main bersama, ini bisa dilihat dengan
pendekatan yang dilakukan ketika siswa melakukan pelanggaran, guru
PAI tidak langsung melakukan hukuman tetapi mencari informasi tentang
penyebab

siswa

berperilaku

demikian.

Ini

sesuai

dengan

yang

disampaikan oleh Ibu Asmah. J, S.Pd bahwa apabila ada siswa yang
melanggar aturan dan tata tertib sekolah biasanya saya panggil dahulu
untuk minta penjelasan, sebelum saya menjatuhkan hukuman, sehingga
kita bisa mengetahui apa penyebab sebenarnya. Hal ini dilakukan sambil
kita memberi nasihat agar tidak melakukan atau mengulanagi perbuatan
itu lagi.”155
Langkah kedua yang dilakukan guru PAI adalah menciptakan
lingkungan kelas yang demokratis dengan cara melibatkan para siswa
dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab bagi terbentuknya
kelas sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Hal ini dilakukan agar
siswa merasa memiliki dan bertanggung jawab atas peraturan yang telah
dibuat bersama. Hal ini dikuatkan oleh guru PAI Kelas VII (Ibu Siti Aminah,
S.Ag) yang mengatakan:
“…sama dengan guru-guru agama yang lain di SMP Negeri 3 Kota
Jambi ini bahwa di awal-awal dahulu saya sampaikan kepada siswa
akan tata tertib kelas, sekaligus nilai-nilai akhlak yang harus
dilakukan di dalam kelas, seperti tidak boleh gaduh di kelas,
membersihkan kelas sesuai jadwal dan sebagainya.”156
Langkah ketiga yaitu guru PAI menerapkan pembelajaran demokratis
dan kerjasama agar siswa semakin mampu mengembangkan kemampuan
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mereka dalam memberikan apresiasi atas pendapat orang lain dan
membangun rasa tanggung jawab bagi pembentukan kepribadian siswa
dengan memberikan penghargaan dan hukuman bagi yang melanggar.
Disamping itu, guru PAI juga mengajak siswa agar berani memikirkan
persoalan yang berkaitan dengan konflik yang muncul secara adil dan
damai tanpa kekerasan sehingga para siswa memperoleh keterempilan
moral esensial ketika harus menghadapi persoalan serupa di dalam
lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
Kondisi di atas tidak jauh berbeda dengan hasil observasi peneliti
bahwa selama proses penelitian ini berlangsung tidak ditemukan siswa
yang berkonflik yang berujuang pada kekerasan fisik atau adu jotos, yang
terlihat hanya sebatas permasalahan yang biasa sebatas masalah anak
usia sekolah. Sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Netty
Hasanah, S, Pd (Kepala Sekolah) yang mengatakan:
“Dari awal saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Kota Jambi
ini, saya melihat bahwa tingkat kenakalan siswa di sekolah ini masih
dapat dikatakan dalam batas kewajaran, walaupun pernah terjadi
ada perkelahian antara siswa tapi sifatnya emosi sesaat seorang
siswa, selepas itu kita damaikan dan mereka rukun kembali. Namun
demikian, tetap saja hal ini tidak boleh terjadi atau terulang kembali
karena melanggar peraturan sekolah dan akan mengganggu siswa
yang lain.”157
c.

Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
Hadirnya keluarga terutama kedua orang tua hendaknya ikutserta

membentuk akhlak mulia anaknya, sehingga tercipta generasi yang
mandiri dan mempunyai kepribadian yang kuat di tengah arus globalisasi
saat ini. Pengakuan yang disampaikan oleh salah seorang siswa kelas
VIII-B (Robiatul Adawiyah) menyebutkan:
“Oleh kedua orang tua saya, di rumah kami sekeluarga senantiasa
diajarkan dan dibiasakan akhlak yang baik. Misalnya, disuruh shalat
tepat pada waktun, tidak boleh berkata kasar dan kotor kepada
siapaun, suka membantu orang lain termasuk bantu pekerjaan ibu di
rumah, menjaga kebersihan dalam dan luar rumah, mengucapkan
157
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terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita dan
sebagainya.”158
Wawancara di atas menggambarkan bahwa pembentukan akhlak
yang baik bagi seorang siswa tidak semata-mata diserahkan sepenuhnya
menjadi tanggung jawa guru di sekolah, tapi ada tanggung jawab utama
yang lebih mendasar, yaitu orang tua di rumah. Konsep inilah yang sering
dikenal dengan pendidikan terus menerus dan berkesinambungan, tak
terkcuali dalam pembentukan akhlak mulia anak. Ungkapan-ungkapan
seperti pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan anak sejak dini,
sesungguhnya tidak lain untuk menegaskan urgensi perhatian dan perang
orang tua terhadap anak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa SMP Negeri 3 Kota
Jambi, mereka mengatakan bahwa sebenarnya orang tua sudah
memberikan pendidikan akhlak kepada anaknya masing-masing hanya
berbeda cara dan metodenya, sesuai dengan karakter dari orang tua
masing-masing. Namun diyakini bahwa setiap orang tua menginginkan
anaknya mempunyai akhlak yang mulia.
Selain keluarga, lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal anak
juga sangat berpengaruh kepada pembentukan akhlak mulia yang
bersangkutan. Bahkan tidak dipungkiri terkadang lingkungan lebih
dominan memberikan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak
dibanding dengan keluarga dan sekolah. Oleh karena lingkungan yang
baik akan membentuk akhlak yang mulia, demikian juga sebaliknya.

d. Dampak Media Sosial (Medsos)
Dimanapun kita berada saat ini, baik di daerah perkotaan maupun
pedesaan, tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi kelaziman bahwa
media sosial sudah melekat dalam kehidupan manusia yang tidak
memandang usia, jenis kelamin atau status sosial, termasuk di dalamnya
siswa yang menggunakannya. Misalnya, twitter, youtube, WA, IG,
158
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facebook, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali dengan para siswa di
SMP Negeri 3 Kota Jambi.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan saat peneliti berkunjung ke
SMP Negeri 3 Kota Jambi ternyata banyak sekali siswa di sekolah ini yang
memiliki dan aktif menggunakan media sosial di sekolah, meskipun itu
mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi bebas saat mereka
berada di rumah atau lingkungan bermain setelah pulang sekolah. Fakta
ini terungkap sebagaimana yang disampaikan oleh siswa kelas VIII-A (Cici
Afrian) yang mengatakan:
“Kalau saya saat ini aktif menggunakan sosial media, terutama di
rumah. Saya memiliki facebook, WA, dan instagram juga ada.
Teman-teman saya yang lain rata-rata juga punya media sosial,
buktinya kami sering ngobrol dan chatingan di medsos itu. Tujuannya
biar banyak teman, kan di facebook kita bisa berteman dengan siapa
saja, jadi bisa lebih asyik.”159
Guna mendapatkan data dan informasi bandingan, peneliti tidak
hanya mewawancarai siswa perempuan sj, tapi juga mewawancarai siswa
laki-laki untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Berdasarkan
pengakuan dari siswa laki-laki yang menggunakan gaya rambut ala
pemain sepak bola dunia, yaitu Said Subhan (Kelas VIII-B) yang
mengatakan:
“Kalau ibu nanya gaya rambut saya ini, dapat niru atau nyontoh
darimana? Jujur saya mengakui bahwa gaya rambut seperti ini
meniru apa adanya dari gaya rambut salah satu pemain sepak bola
dunia yang sekarang lagi viral yang saya lihat di media sosial. Hanya
saja kemaren sudah ditegur dan disuruh rapiin sama wali kelas VIIIB.”160
Berdasarkan observasi peneliti ternyata media sosial ini, baik secara
langsung ataupun tidak langsung telah memberikan pengaruh terhadap
pendidikan akhlak siswa. Meskipun tidak sedikit dampak positif dari
pengunaannya dalam pembelajaran, namun dampak negatifnya juga tidak
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boleh dipandang sebelah mata dan dianggap remeh. Jika seorang siswa
bisa dan terkontrol menggunakannya, ini akan dapat membantunya dalam
belajar. Sebaliknya, jika siswa tidak bisa menahan diri atau tidak
terkontrol, maka dampak negatifnya tidak bisa dihindari. Atas dasar itu
pula, ternyata SMP Negeri Kota Jambi melarang siswa membawa HP ke
sekolah,

dalam

upaya

mengurangi

dan

membatasi

anak

untuk

menggunakan media sosial yang kurang bermanfaat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membentuk Akhlak
Siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi
a. Faktor Pendukung
Sekolah sebagai sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung
jawab yang besar agar siswanya tidak hanya memiliki kemampuan
intelektual semata, tetapi juga memiliki akhlak mulia. Oleh karenanya SMP
Negeri 3 Kota Jambi berusaha menyeimbangkan kemampuan intelektual
siswa dengan akhlak mulia dengan tujuan untuk membentuk pribadi
siswa, warga masyarakat, dan warga negara ke arah yang lebih baik.
Atas dasar pandangan itu pula, seorang guru PAI di samping
sebagai seorang guru yang menyampaikan materi pembelajaran juga
terdapat tugas berat ketika berada di kelas saat proses pembelajaran di
lingkungan sekolah bahkan di lingkungan masyarakat. Tugas berat itu
adalah memberi teladan yang baik bagi orang-orang sekitar, termasuk
siswa, antara guru, dan orang lain yang ada di sekolah.
Saat peneliti melakukan wawancara dengan guru PAI (Ibu Asmah. J,
S.Pd) terungkap pengakuan:
“Sesungguhnya guru agama itu berbeda dengan guru-guru mata
pelajaran yang lain. Bedanya adalah bahwa kalau ada jeleknya
mengenai akhlak siswa maka guru agama akan menjadi sorotan
yang luar biasa, tapi guru mata pelajaran lain tidak terlalu. Namun
demikian kita harus sabar karena mungkin itu konsekuensi sebagai
guru agama. Karena itu pula kita harus hati-hati dalam ucapan
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maupun perilaku, sebab semua sorot mata tertuju kepada guru
agama (PAI).”161
Hasil pengamatan penulis saat berkunjung ke SMP Negeri 3 Kota
Jambi tersirat bahwa pembentukan akhlak mulia siswa sebenarnya
tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tidak cukup juga hanya
guru PAI saja yang melakukannya, tetapi harus melibatkan semua elemen
yang ada di sekolah.162
Dari pengamatan peneliti ataupun hasil wawancara dengan kepala
sekolah, beberapa orang guru dan siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi yang
telah peneliti uraikan sebelumnya, walaupun masih banyak ditemukan
kekurangan maupun kelemahan dalam bentuk internalisasi nilai nilai PAI
dalam membentuk akhlak siswa, juga penyebab siswa belum memiliki
ahklak mulia di SMP Negeri 3 Kota Jambi. Patut diakui bahwa semua
elemen di SMP Negeri 3 Kota Jambi telah berupaya sekuat tenaga untuk
berbuat yang terbaik. Upaya yang dilakukan itu tidak terlepas dari
beberapa faktor pendukung dalam membentuk akhlak siswa di SMP
Negeri 3 Kota Jambi, antara lain:
1) Tertuang Langsung dalam Visi dan Misi sekolah
Wujud nyata yang dapat dilihat sebagai kekuatan dan salah satu
faktor pendukung dalam membentuk akhlak siswa adalah dituangkannya
keinginan itu dalam visi SMP Negeri 3 Kota Jambi yaitu “Terwujudnya
Insan yang Berakhlak, Cerdas, Berprestasi, dan Peduli Lingkungan
Berdasarkan Iman dan Taqwa.”163
Dari visi tersebut tampak jelas bahwa SMP Negeri 3 Kota Jambi
sangat serius dan peduli dengan pembentukan akhlak mulia siswanya.
Kepedulian sangat penting dilakukan karena akan menjadi titik awal untuk
menyamakan pandangan semua warga sekolah terhadap arah dan tujuan
yang
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mewujudkan visi tersebut oleh pihak sekolah dibuatlah misi sebagai
langkah lanjutan yang akan dijalankan.
Dari dokumen yang peneliti dapatkan di SMP Negeri 3 Kota Jambi
terdapat 7 (tujuh) misi yang menjadi turunan dari visi sebelumnya. Dari
tujuh misi itu, terdapat 4 (empat) misi yang terkait langsung dengan
pembentukan akhlak mulia, yaitu:
a) Membantu dan mendorong siswa untuk hormat, santun serta beretika
kepada guru dan orang tua.
b) Mendorong tumbuh dan kembangnya bakat, minat, dan potensi siswa
secara maksimal dalam bidang olah raga, kesenian, kepramukaan,
dan keagamaan sebagai wujud pembangunan karakter bangsa.
c) Menumbuhkan suasana semangat dan aktifitas warga sekolah dalam
rangka peduli dan cinta lingkungan sekolah.
d) Menciptakan suasana sekolah yang religius dengan menempatkan
nilai-nilai agama

sebagai sumber dalam

bertindak, mencegah

kerusakan lingkungan hidup serta melestarikan alam ciptaan-Nya.164
Guna mendukung apa yang ada dalam misi tersebut, peneilti
mencari keterangan tambahan melalui wawancara dengan kepala sekolah
(Ibu Netty Hasanah, S.Pd) yang mengatakan:
“Beberapa tahun yang lalu, saat awal sekali saya masuk dan ke SMP
Negeri 3 Kota Jambi ini, secara bersama-sama dengan para guru,
tenaga administrasi dan stake holders lainnya kami merumuskan
bagaimana dan mau dibawa kemana SMP Negeri 3 Kota Jambi ini
ke depannya. Akhirnya dirumuskanlah kesepakatan yang diwujudkan
dalam bentuk visi dan misi itu. Harapannya, semoga visi dan misi ini
bisa terlaksana dan berjalan seperti yang dicita-citakan.”165
Upaya mendukung terlaksananya visi dan misi di atas, peneliti
melihat bahwa pihak sekolah di SMP Negeri 3 Kota Jambi secara intensif
selalu menyampaikan kepada warga sekolah, baik melalui pesan-pesan
saat upacara bendera, pemasangan spanduk di gerbang sekolah,
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sosialisasi oleh guru-guru di kelas, maupun cara-cara lainnya. Namun
demikian dari hasil observasi peneliti dilakukan tetap saja masih ada
beberapa siswa yang tidak mengetahui visi dan misi sekolah tersebut.

2) Terintegrasi dengan Semua Mata Pelajaran
Faktor lain yang menjadi pendukung pembentukan akhlak mulia
siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi adalah terintegrasinya dengan semua
mata pelajaran yang ada. Berbagai hal yang terkait dengan akhlak (nilainilai, norma, iman dan taqwa) diimplementasikan dalam pembelajaran
pada setiap mata pelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran PAI saja. Itu
berarti bahwa tanggung jawab dalam pembentukan akhlak mulia siswa
tidak hanya tertumpu dan dibebankan kepada guru PAI semata, tetapi
juga menjadi tanggung jawab semua guru yang ada di SMP Negeri 3 Kota
Jambi.
Mendukung uraian di atas, peneliti mewawancarai kepala sekolah
(Ibu Netty Hasanah, S.Pd) yang menyebutkan:
“…sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab kita terhadap
pembentukan akhlak siswa, maka pada setiap mata pelajaran yang
disampaikan para guru di SMP Negeri 3 Kota Jambi kita minta untuk
mengintegrasikan nilai-nilai akhlak secara terpadu di dalamnya.
Tegasnya, guru siapapun atau mata pelajaran apapun tidak boleh
hanya sebatas mengajar saja tanpa memperhatikan akhlak siswa.
Karena itu pula, dalam pembuatan silabus dan RPP dicantumkan
nilai-nilai akhlak apa yang harus dilakukan siswa.”166
Di waktu peneliti telusuri lebih jauh apa yang disampaikan Kepala
Sekolah SMP Negeri 3 Kota Jambi ini kepada salah seorang guru. Peneliti
akhirnya menemui guru yang mengajar mata pelajaran IPA (Hikmah, SP,
M.Si). Hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah
ia yang mengatakan :
“…sudah benar apa yang disampaikan ibu kepala sekolah itu. Saya
sendiri walaupun di SMP Negeri 3 Kota Jambi ini mengasuh mata
pelajaran IPA, dalam penyampaian materi di kelas tetaplah sebagai
166
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seorang guru saya akan memperhatikan akhlak, tingkah laku atau
perangai siswa. Hanya saja, jika siswa itu memang bandel nian dan
sudah tidak bisa dinasehati lagi, maka akan saya sampaikan dan
serahkan ke wali kelas untuk diproses lebih lanjut. Kalau Silabus dan
RPP IPA yang saya pegang ini sudah ada mencantumkan nilai-nilai
akhlak itu.”167
Berdasarkan uraian di atas, secara tidak langsung dapat dipahami
bahwa apa yang dilakukan para guru di SMP Negeri 3 Kota Jambi ini telah
menunjukkan sikap dan keikutsertaan mereka dalam membentuk siswa
berakhlak mulia. Karenanya, kepedulian guru terhadap akhlak atau
perilaku siswa yang menyimpang dan tidak sesuai aturan sangat penting
dalam pembentuk akhlak mulia. Fakta ini terlihat dari apabila ditemukan
siswa yang melanggar maka guru siapapun yang melihat langsung
memanggilnya untuk diberi teguran atau nasehat. Demikian pula dengan
guru-guru mata pelajaran selain PAI yang tidak hanya mengajarkan materi
mereka semata, tetapi juga menunjukkan kepedulian dengan memberikan
nasihat tentang akhlak yang mulia tersebut.

3) Sejalan dengan Peraturan dan Tata Tertib Sekolah
Pembentukan akhlak mulia siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi tidak
hanya tertuang dalam visi dan misi sekolah sebagaimana pada uraian
terdahulu, tetapi juga sejalan dengan peraturan-peraturan dan tata tertib
sekolah yang telah dibuat. Wujud nyata dari kondisi itu dapat terlihat dari
berbagai hal yang terkait dengan penegakan peraturan dan tata tertib
sekolah, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung akan
menggiring semua civitas akademika sekolah menuju terbentuknya akhlak
yang mulia, termasuk siswa dengan budaya disiplinnya.
Melalui aturan itu, diharapkan sekolah akan berjalan dengan baik
sesuai aturan atau tata tertib untuk ditaati oleh semua. Aturan dan tata
tertib

tersebut

bertujuan

untuk

mewujudkan

terlaksananya

tujuan

pendidikan dengan baik dan lancar. Berdasarkan penelitian yang
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dilakukan dan beberapa keterangan yang ada, SMP Negeri 3 Kota Jambi
telah menerapkan beberapa peraturan dan tata tertib sekolah dalam
upaya

pembentukan

siswa

berakhlak

mulia

yang

secara

umum

dituangkan dalam berbagai aspek.
Tegak dan dita’atinya aturan dan tata tertib sekolah sangat
memberikan pengaruh besar dan luar biasa dalam kegiatan pembelajaran
mengajar. Guru akan terasa nyaman dan semangat ketika mengajar,
siswapun akan senang dan termotivasi menerima pelajaran. Tidak hanya
sebatas di ruang kelas antara guru dan siswa saja, kenyamanan itu juga
akan dirasakan oleh tenaga administrasi dan masyarakat sekolah lainnya.
Oleh karena itu penegakan aturan dan tata tertib sekolah tidak bisa
dilakukan seorang diri saja tetapi semua pihak harus terlibat langsung.
Dari penelusuran peneliti selama di lapangan terkait peraturan dan
tata tertib sekolah, tergambar bahwa di SMP Negeri 3 Kota Jambi telah
membuat beberapa peraturan dan tata tertib, antara lain: a) tata tertib bagi
guru dan tenaga administrasi. b) tata tertib bagi siswa.168
a) Peraturan dan Tata Tertib Guru dan Tenaga Administrasi
Di SMP Negeri 3 Kota Jambi, disamping memiliki kode etik, guru dan
tenaga administrasi juga harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang
sudah dirumuskan oleh sekolah yaitu:
(1) Hari dinas selama 6 hari, kecuali hari libur
(2) Hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum bel masuk
berbunyi
(3) Mempersiapkan sarana dan perlengkapan pembelajaran
(4) Mengisi daftar hadir saat datang dan pulang
(5) Mengisi jurnal kegiatan sehari-hari
(6) Mengumpulkan jurnal kegiatan setiap hari sabtu siang
(7) Melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah dibuat
(8) Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing
168
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(9) Memahami dan mengamalkan wawasan wiyata mandala
(10)

Apabila berhalangan hadir, harus ada pemberitahuan (surat, WA,

telepon), atau melampirkan surat keteranagn dari dokter (apabila sakit
lebih dari tiga hari), memberikan/mengirim tugas mengajar bagi guru
melalui guru piket.
(11) Memakai seragam yang telah ditentukan
(12) Mengikuti upacara bendera setiap hari senin/hari besar nasional
(13) Melaksanakan tugas menjadi pembina upacara sesuai jadwal.169
Meskipun peraturan dan tata tertib itu sudah terpampang jelas dan
ditempelkan pada dinding masuk sekolah. Berdasarkan observasi peneliti
di lapangan masih ditemukan ada beberapa guru dan tenaga administrasi
yang belum sepenuhnya mematuhi, diantaranya masih ada yang datang
terlambat dari waktu yang telah ditentukan, Bahkan ada yang datang jam
09.00 WIB, tidak mengikuti upacara bendera pada hari senin, juga pulang
sekolah lebih awal.170 Kenyataan ini juga dibenarkan oleh Ibu Nelly
Marlina, S. Pd (Wakil Kepala Bidang Kurikulum) yang mengatakan:
“…maklum lah, sehari-harinya terkadang ada juga guru yang datang
terlambat, walaupun secara keseluruhan mereka aktif. Alasan
terlambatnya juga bermacam-macam, ada yang karena ngurus anak
terlebih dulu, ada yang karena kepentingan mendadak, macet di
jalan, karena kehujanan dan lain sebagainya.”171
b) Peraturan dan Tata Tertib Siswa
Demi menjaga kelancaran dan ketertiban sekolah, SMP Negeri 3
Kota Jambi juga menerapkan peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi
oleh siswanya yang meliputi kewajiban, larangan dan sanksi.
(1) Kewajiban Bagi Siswa, yaitu:
 Jadwal kegiatan pembelajaran (Hari Senin sampai Kamis, 07.15 15.30 WIB. Hari Jum’at, 07.30 - 10.40 WIB. Hari Sabtu, 07.15 11.05 WIB)
169
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 Siswa sudah hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit
sebelum pembelajaran dimulai
 Siswa sudah hadir di sekolah pukul 06.50 WIB untuk mengikuti
kegiatan upacara bendera (hari Senin), yasinan (hari Jum’at) dan
senam pagi (hari Sabtu)
 Siswa harus memakai seragam yang ditentukan (Hari Senin pakai
celana/rok putih serta baju putih lengkap berdasi. Hari Selasa –
Kamis pakai celana/rok biru serta baju putih lengkap berdasi. Hari
Jum’at pakai busana melayu/muslim. Hari Sabtu pakaian pramuka/
olah raga).
 Siswa diwajibkan memakai sepatu dan kaos kaki yang telah
ditentukan (hari Senin-Kamis pakai sepatu hitam yang bukan kulit
atau sejenisnya serta kaos kaki putih polos. Hari Jum’at – Sabtu
pakai sepatu hitam putih yang bukan kulit atau sejenisnya serta
kaos kaki hitam polos)


Pada waktu jam pelajaran olah raga di lapangan, siswa harus
memakai pakaian olah raga yang telah ditentukan serta diganti
kembali dengan seragam sekolah biasa pada jam pelajaran
selanjutnya



Setiap siswa harus berperan aktif dalam mencipatkan keamanan,
ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah



Setiap siswa yang menerima tamu harus seizin guru piket



Setiap siswa yang keluar dari lingkungan sekolah harus seizin guru
piket dan satpam



Apabila berhalangan hadir ke sekolah siswa harus meminta izin
secara tertulis dan diketahui orang tua/wali (mengirim surat)



Siswa yang meninggalkan pelajaran harus seizin guru yang
bersangkutan
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Siswa harus malaporkan segala kejadian atau kasus yang tidak
diinginkan kepada sekolah untuk mencegah dampak yang lebih
besar



Setiap siswa wajib melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya
dengan penuh tanggun jawab.

(2) Larangan Bagi Siswa, yaitu:


Siswa dilarang berambut panjang, mengecat dan menyemir rambut



Siswa tidak boleh membawa teman luar ke dalam lingkungan
sekolah, kecuali alasan penting kemudian melapor kepada satpam
dan guru piket



Siswa tidak boleh malakukan perkelahian dan kejahatan



Siswa tidak boleh memakai perhiasan atau barang mewah lainnya



Siswa tidak boleh membawa Hand Phone (HP) selama berada di
Sekolah



Siswa tidak boleh merokok selama di lingkungan sekolah



Siswa dilarang membuang sampah sembarangan



Siswa dilarang membawa alat-alat tajam atau senjata tajam yang
dapat

membahayakan,

kecuali

tas

perintah

sekolah

untuk

keperluan belajar


Siswa tidak boleh membawa/memakai narkoba, minuman keras
dan sejenisnya



Siswa dilarang membawa kendaraan roda dua / empat ke sekolah.

(3) Sanksi Bagi Siswa, yaitu:
Bagi siswa yang ketahuan melanggar peraturan dan tata tertib diatas
akan dikenakan sanksi sebagai berikut:


Teguran lisan



Pemanggilan orang tua



Surat pernyataan
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Dikembalikan kepada orang tua.172
Jika melihat konsekuensi dari peraturan dan tata tertib yang ada,

sebenarnya cukup efektif untuk mendisiplinkan siswa menuju siswa yang
berakhlak mulia, namun tetap saja ada beberapa siswa yang berani
melanggar peraturan dan tata tertib sekolah tersebut. Seperti yang
dikatakan oleh wakil kepala bidang kesiswaan (Bapak Drs. Ismail Muzani)
kepada peneliti:
“Walaupun peraturan atau tata tertib dari awal siswa masuk ke SMP
Negeri 3 Kota Jambi ini sudah kami sampaikan berulang kali,
kemudian juga sudah dipasang di diinding pintu masuk sekolah
dengan ukuran besar biar dibaca oleh siswa, juga setiap senin
disampaikan oleh pembina upacara tentang peraturan dan tata tertib
tersebut, tetap saja ada siswa yang melanggar aturan sekolah.”173
Apa yang disampaikan wakil kepala bidang kesiswaan di atas,
sepertinya selaras dengan konfirmasi peneliti kepada salah seorang siswa
kelas VIII-C (Rafiq Setia) yang menyebutkan:
“Saya sekarang duduk di bangku kelas VIII-B, beberapa kali saya
pernah melanggar peraturan atau tata tertib sekolah ini. Misalnya,
waktu itu saya datang terlambat dari waktu yang telah ditentukan.
Sebenarnya bukan disengaja tapi karena rumah saya cukup jauh
(Aur Duri) dan saya pagi kesiangan bangunnya, sehingga jadi
terlambat. Akibatnya, sudah berapa kali pula saya dipanggil dan
mendapat teguran dari wali kelas.”174
Hal senada juga disampaikan oleh Ali As-Shiddiqi (siswa kelas VIIID) yang sering melihat teman-temannya melanggar peraturan dan tata
tertib sekolah. Kepada peneliti ia menceritakan:
“…terpancing juga rasanya ketika saya melihat banyak teman-teman
yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Misalnya, ada
teman yang membawa HP secara sembunyi-sembunyi, membuang
sampah sembarangan dan ini yang sangat sering dilakukan, ada
juga yang rambutnya disemir, dan yang banyak lagi teman-teman

172
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bawa sepeda motor tapi parkirnya numpang di rumah penduduk di
luar atau sekitar sekolah.”175
Dari penelusuran dan pendalaman informasi di lapangan, peneliti
mendapati cerita menarik tentang penegakan peraturan dan tata tertib
tersebut. Menurut informasi pernah terjadi kasus yang cukup rumit, yakni
terjadi pada siswa pindahan yang melanggar tata tertib sekolah, siswa
bersangkutan kedapatan membawa minum-minuman keras, ia ketahuan
membawa miras kedalam sekolah padahal baru 2 minggu belajar di SMP
Negeri 3 Kota Jambi. Akhirnya untuk mencegah pengaruh dan dampak
yang tidak diinginkan terhadap siswa lain maka siswa yang melanggar
tersebut langsung dikeluarkan hari itu juga. Cerita ini diperkuat oleh
kepala sekolah (Ibu Netty Hasanah, S.Pd) kepada peneliti:
“…setelah kejadian itu (siswa bawa minuman keras ke sekolah),
maka terkait dengan penegakan disiplin sekolah di SMP Negeri 3
Kota Jambi setiap ada menerima siswa pindahan harus menanda
tangani surat pernyataan di atas materai 6.000,- sebagai pernyataan
kesiapan belajar dan mematuhi tata tertib sekolah. Jika melakukan
pelanggaran berat maka akan langsung dikembalikan ke orang
tuanya, seperti kejadian tersebut.”176
Semua peraturan dan tata tertib akan menjadi kebiasaan-kebiasaan
yang baik bila dalam melaksanakan berbagai kegaitan di sekolah
sehingga secara berangsur akan terwujud kondisi yang memberikan
kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan berbuat sesuatu sesuai
tuntutan sekitarnya. Bahkan akan berkembang menjadi disiplin diri yang
baik apabila peraturan dan tata tertib itu dilaksanakan dengan konsisten.
Kalaupun ada hukuman sebagai sanksi yang diperlukan terhadap
ketidaktaatan hanya akan mempunyai efek baik, bila ditegakkan dengan
tidak lupa unsur edukasi dan pembinaan di dalamnya. Substansinya
adalah bukan berat-ringannya hukuman yang diberikan, melainkan
hubungan bagaimana efek dari hukuman itu untuk ditanamkan menjadi
175
176
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sesuatu yang membawa dampak positif bagi siswa yang menerimanya
dan pembelajaran berharga bagi siswa yang lain sebagai pencegahan
untuk berbuat yang sama.
Dengan demikian, tergambar dengan jelas bahwa pembentukan
akhlak melalui penegakan peraturan dan tata tertib di SMP Negeri 3 Kota
Jambi membutuhkan ketegasan, kekompakan, kerjasama, konsistensi,
dan kepedulian semua orang di sekolah ini. Hal demikian sudah tampak
dari pengamatan peneliti terhadap penegakannya yang dilakukan SMP
Negeri 3 Kota Jambi, dimana kepala sekolah, para wakil kepala, guruguru, tenaga administrasi, dan siswa telah berusaha semaksimal mungkin
untuk menegakkan peraturan dan tata tertib sekolah dengan berbagai
cara dan tindakan.

4) Terintegrasi dengan Kegiatan Pembinaan Siswa
Selain kegiatan di kelas, proses pembelajaran dalam pembentukan
akhlak siswa juga dilakukan terintegrasi dalam program pembinaan siswa.
Kegiatan pembinaan siswa ini salah satu tujuannya adalah untuk
membentuk siswa yang berakhlak mulia dan memilik perilaku yang baik.
Dari penelusuran peneliti di lapangan, ditemukan diantara beberapa
kegiatan pembinaan siswa yang terintegrasi dalam pembentukan akhlak
siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi, antara lain:
a) Shalat Dzuhur Berjama’ah
Sebagai kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan shalat
lima waktu sehari-semalam dan dikarenakan semua siswa SMP Negeri 3
Kota Jambi beragama Islam. Oleh pihak sekolah dibuatlah program shalat
dzuhur berjama’ah yang diwajibkan bagi semua siswa, kecuali siswa yang
berhalangan secara syar’i.
Kegiatan shalat dzuhur berjama’ah yang dilaksanakan di SMP
Negeri

Kota

Jambi

bertujuan

untuk

membiasakan

siswa

dalam

melaksanakan shalat, disiplin waktu serta menanamkan kedalam diri
siswa akan pentingnya melaksanakan kewajiban melaksanakan perintah
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Allah SWT. Pengamatan peneliti, dalam kegiatan shalat dzuhur berjamaah
ini tidak hanya sebatas shalat itu saja, tetapi juga diajarkan membaca al
Qur’an melalui kegiatan “tadarrus singkat” sebelum shalat dan kultum
keagamaan yang berisi tentang nasehat-nasehat yang disampaikan
bergantian oleh guru PAI dan guru-guru lainnya. Terkait dengan bagimana
teknisnya, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan guru PAI (Ibu
Asmah. J, S.Pd) yang mengatakan:
“Sudah beberapa tahun di sekolah ini dibuat program pembinaan
mental spiritual siswa melalui gerakan shalat dzuhur berjama’ah.
Tentang teknisnya adalah setiap hari ada 2 kelas yang secara
bergiliran melaksanakan shalat dzuhur berjamaah tersebut dengan
jadwal yang sudah diatur. Kenapa hanya dua kelas? Hal ini
disebabkan keterbatasan kapasitas mushalla sekolah yang hanya
berukuran 8 x 8 M2, disamping untuk memudahkan pengaturan dan
pengontrolan siswa. Pada kegiatan ini yang bertugas tidak hanya
guru PAI tetapi dibantu oleh guru lain yang dianggap mampu. Di
dalamnya juga ada pesan-pesan religious seperti shalat jama’ah itu
lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh
derajat.”177
Peneliti melhat bahwa ada fenomena dan manfaat lain yang lebih
mendasar dan urgen dari program shalat dzuhur berjema’ah ini, dimana
permasalahan shalat lima waktu pada anak usia sekolah (SMP) saat ini
sangat

memprihatinkan,

banyak

di

antara

siswa

belum

mampu

melaksanakan shalat lima waktu dengan benar sesuai syarat dan
rukunnya, meskipun ini kewajiban mereka sebagai seorang muslim.
Karena itu, pembinaan shalat dzuhur berjamaah ini diharapkan dapat
memberikan kedisiplinan, ketaatan, dan kesadran siswa terhadap
kewajibannya.
Pengamatan peneliti, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan
shalat dzuhur berjamaah berjalan dengan tertib dan baik. Kegiatan
dilaksanakan beberapa menit sebelum masuknya waktu dzuhur yang
diawali dengan berwudhu yang langsung diperhatikan dan diawasi oleh
guru PAI selaku pembimbing. Setelah itu siswa masuk ke mushalla sambil
177
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menunggu waktu dzuhur dengan melaksanakan tadarrus al-Qur’an secara
bersama-sama yang dipimpin oleh guru sehingga semua anak membaca
al-Qur’an. Selanjutnya diisi dengan kultum singkat dan beberapa
pengarahan.178
Kenyataan di atas, senada dengan penuturan yang disampaikan
oleh wakil kepala bidang kurikulum (Ibu Nelly Marlina, S.Pd) yang
menyebutkan:
“Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik, diharapkan ada
kesadaran bagi mereka untuk melaksanakan shalat lima waktu
berjema’ah. Harapannya tidak hanya sebatas shalat dzuhur di
sekolah ini karena dapat jadwal, tapi bagaimana ini dapat menjadi
kebiasaan baik dan bisa istiqomah untuk tetap shalat di rumah. Kami
para guru di sekolah ini sifatnya hanya membina dan menasehati
sebatas yang dapat diberikan.”179
b) Kegiatan Yasinan Setiap Jum’at
Kegiatan yasinan termasuk kegiatan massal yang diikuti oleh seluruh
warga sekolah baik guru, tenaga adiministrasi, staf dan seluruh siswa.
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jum’at pagi mulai jam 07.15 s/d
08.00. melalui kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu wadah
pembelajaran bagi siswa yang dapat berdampak baik dalam pembentukan
akhlak mulia.
Pengamatan peneliti terlihat bahwa kegiatan yasinan dipimpin oleh
para siswa perkelas secara bergantian setiap Jum’atnya. Setelah
pembacaan yasin tersebut, kelas yang mendapatkan kesempatan
memimpin pada hari itu ternyata juga menampilkan berbagai keseniankesenian islami seperti hadrah, rebana, puisi islami, ceramah, pembacaan
shalawat dan sebagainya tergantung kreatifitas kelas masing-masing.180
Bagaimana teknis pengaturannya? Pada setiap semester guru PAI
berkoordinasi dengan wakil kepala bidang kesiswaan dan wakil kepala
bidang
178

kurikulum

akan

membuat
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jadwal

kegiatan

yasinan

dan
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mensosialisasikannya kepada siswa. Selanjutnya melalui wali kelas dan
perangkat kelas masing-masing, para siswa diarahkan berlatih untuk
mempersiapkan diri. Persiapan ini juga tetap dikontrol oleh guru PAI
sebagaimana yang disampaikan guru PAI kelas VII (Ibu Siti Aminah, S.Ag)
yang mengatakan:
“Biasanya jadwal itu sudah dibagi habis untuk satu semester, dan
semua kelas juga sudah paham kapan gilirannya. Misalnya, bagi
kelas yang dapat jadwal memimpin untuk Jum’at minggu depan
mereka akan berlatih apa saja yang akan ditampilkan, wali kelas
sangat berperan dalam hal ini untuk mengarahkan ssiwanya. Saya
sebagai guru PAI akan ikut bersama wali kelas memantau dan
membantu apabila diperlukan untuk mengisi acara pada hari Jum’at
tersebut.”181
Dari hasil observasi peneliti yang sempat ikut langsung dalam
kegiatan yasinan jum’at ini terlihat siswa sangat antusias mengikuti
kegiatan dan menampilkan berbagaimacam kreatifitas seni islami. Namun
demikian, tetap saja ditemukan ada beberapa siswa yang ketika
pembacaan

yasinan

mereka

asyik

mengobrol

dengan

temannya.

Demikian juga ada ada beberapa guru yang muslim tidak mengikuti
kegiatan ini dengan macam-macam alas an, seperti karena terlambat, lagi
ada yang mendesak dan harus diselesaikan terlebih dahulu, dan lain
sebagainya.182
Prinsipnya, dari beberapa kali kunjungan ke sekolah ini peneliti
melihat bahwa kegiatan yasinan jum’at tersebut juga berperan sebagai
salah satu usaha SMP Negeri 3 Kota Jambi dalam membentuk akhlak
siswa melalui pembiasaan gemar membaca al-Qur’an dan mencintai seniseni islami, serta dapat dijadukan media untuk menumbuhkan semangat
memperdalam ilmu-ilmu agama.

181
182
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c) Peringatan Hari Besar Islam
Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) termasuk salah satu sarana
yang urgen untuk pembentukan akhlak mulia siswa. Kegiatan PHBI selain
bertujuan untuk syi’ar agama Islam juga dapat menjadi wadah adalah
mengenalkan ajaran Islam secara terhadap siswa. Pengamatan penulis di
SMP Negeri 3 Kota Jambi ada beberapa bentuk kegiatan PHBI yang
sering diperingati, antara lain:
1) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada peringatan ini siswa
dijelaskan mengenai sejarah kelahiran Rasulullah, akhlak Rasulullah
dan seluruh ajaran Rasulullah SAW. Dengan mengetahui selu-beluk
tentang nabinya diharapkan siswa mampu mengambil suri tauladan
dari Rasulullah SAW, termasuk bagaimana akhlaknya yang agung,
sehingga dapat dijadikan contoh sehari-hari.
2) Peringatan Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Melalui kegiatan ini
siswa diperkenalkan mengenai bagaimana tentang al-Qur’an sebagai
mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa peristiwa perjalanan nabi
Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha dan Mi’raj
untuk bertemu dengan Allah SWT. Pada peringatan ini juga diajarkan
bagaimana sejarah asal-muasal kewajiban menjalan ibadah shalat
lima waktu.

d) Pembinaan Ekstrakurikuler
Pengembangan potensi siswa sebagaimana yang dimaksud dalam
tujuan pendidikan dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler mengarahkan kebutuhan perkembangan siswa
yang berbeda, seperti perbedaan kemampuan dan kreativitas. Melalui
partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler

siswa dapat belajar

mengembangkan

bekerjasama,

kemampuan

berkomunikasi,

saling

berbagi, dan interaksi sosial dengan orang lain.
Tujuan kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan
potensi, bakat, minat, kemampuan, keterampilan, kepribadian, kerjasama,
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dan kemandirian siswa secara optimal dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selain mempunyai tujuan
ekstrakurikuler juga mempunyai fungsi bagi peserta didik sebagai berikut:
1) Fungsi

pengembangan,

yakni

bahwa

kegiatan

ekstrakurikuler

berfungsi untuk mendukung pengembangan potensi siswa melalui
perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan
untuk pembentukan akhlak yang mulia.
2) Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial
seorang siswa. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman
sosial, praktek keterampilan sosial dan internalisasi nilai moral dan
nilai sosial.
3) Fungsi rekreatif, yakni kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam
suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga
menunjang proses perkembangan seorang siswa. Kegiatan ini harus
dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang,
menyenangkan dan lebih menarik bagi siswa.
4) Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi
untuk

mengembangkan

kesiapan

karir

peserta

didik

melalui

pengembangan kapasitas bakat dan minat.
Sebagaimana observasi peneliti di SMP Negeri 3 Kota Jambi
dalam mengembangkan potensi dan bakat siswa, sekolah menyelenggarakan

kegiatan

ekstrakurikuler

wajib

yakni

kepramukaan

dan

ekstrakurikuler pilihan seperti Palang Merah Remaja (PMR), Paskibraka,
karya ilmiah dan lain sebagainya.183
Terkait dengan pembentukan akhlak mulia siswa dan relevansinya
dengan kegiatan ekstrakurikuler ini, pada hakikatnya sangat mendukung.
Siswa yang aktif mengikuti ekstrakurikuler cenderung lebih disiplin,
bertanggung jawab, dan peduli pada sesama daripada ssiwa yang tidak
183
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mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, disamping juga lebih kreatif dan
memiliki kemauan yang keras.
Hal di atas sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh guru
BK (Ibu Salmah, S.Ag) yang menyebutkan bahwa kalau mau dibandingbandingkan antara siswa yang ikut kegiatan ekstrakurikuler dengan yang
tidak ikut, biasanya siswa yang ikut itu lebih aktif dan bertanggung jawab.
Namun yang penting mereka bisa membagi waktu antara belajar dengan
kegiatan ekstrakurikuler.184
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan masih banyak siswa
yang tidak mengikuti ekstrakurikuler baik yang wajib maupun pilihan.
Kesadaran siswa akan pentingnya mengikuti ekstrakurikuler sebagai
pengembangan diri masih minim, siswa lebih memilih bermain di rumah
selepas jam belajar dari pada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di
sekolah.

b. Faktor Penghambat
Meskipun banyak hal yang dapat dilihat sebagai faktor pendukung
yang menjadi keunggulan dalam pembentukan akhlak siswa SMP Negeri
3 Kota Jambi, tetap saja terdapat hal-hal lain yang menjadi penghambatnya. Fakta ini ditemukan dari masih ditemukannya kelemahan atau
kekurangan dari pemaparan sebelumnya, antara lain:
1) Guru PAI Belum Optimal dalam Pembelajaran
Hasil dari pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi
selama proses penelitian, ditemukan beberapa hal yang menyebabkan
belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran PAI, yaitu:
a) Media dan Alat Pembelajaran
Dilihat dari jumlah jam untuk mata pelajaran PAI yang diajarkan
dengan durasi waktu tiga jam pelajaran dalam satu minggu ini tidak
menjadi masalah lagi di SMP Negeri 3 Kota Jambi. Hanya saja guru masih
menemui hambatan untuk mengefektifkan penyampaian materi. Artinya,
184
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ada tuntutan perkembangan hari ini bahwa untuk menarik minat,
keingintahuan dan motivasi siswa, sebaiknya guru dalam mengajar tidak
hanya menggunakan metode saja yang bervariasi, tetapi juga harus
didukung dengan media yang layak, cukup dan modern. Salah satu
contoh yang terjadi di SMP Negeri 3 Kota Jambi kelas VIII adalah ketika
guru PAI hendak mengajar menggunakan infocus, masih terhambat
karena ternyata infocus yang tersedia saat ini hanya 2 (dua) buah,
sementara kelasnya banyak.
Kondisi lain yang juga menjadi faktor penghambat dari aspek media
pembelajaran ini adalah kelengakapan alat peraga. Misalnya saat
pembelajaran PAI yang menggunakan alat peraga seperti boneka (pada
materi penyelenggaraan jenazah), boneka dan alat-alat pendukung
lainnya tidak lengkap. Fakta ini tidak jauh berbeda dengan keterangan
yang disampaikan guru PAI kelas VIII (Ibu Asmah. J, S.Pd):
“…dilihat dari sisi alokasi waktu untuk pembelajaran materi PAI Saat
ini sudah tidak menjadi hambatan lagi, berbeda dengan dahulu
karena durasi waktunya hanya dua jam perminggu, tapi sekarang
sudah ditambah menjadi tiga jam perminggu. Namun demikian tetap
saja dalam mengajar kami guru agama juga guru-guru lainnya masih
kekurangan media atau alat peraga. Misalnya, saat mau ngajar pakai
infocus, ternyata sudah dipakai teman kelas atau mata pelajaran
yang lain. Begitu juga saat mau ngajar materi yang langsung praktek
menggunakan alat peraga seperti boneka (dalam mengurus mayat)
masih terhambat karena alat-alat yang dibutuhkan masih kurang
atau tidak lengkap. Kekurangan ini tidak hanya dialami kami para
guru agama, tapi juga terjadi guru mata pelajaran IPA. Misalnya, saat
mereka mau praktek di labor, alat-alat di labor tidak ada, seperti
cairan kimia, tabung, dan lain sebagainya. Tapi mau diapakan lagi
lah karena itu kondisi sekolah kita sekarang, mudah-mudahan nanti
akan ada penambahan….”185
Menyimak apa yang disampaikan guru PAI di atas, tentang
kelengkapan media seperti infocus yang disebutnya masih kurang. Saat
peneliti bandingkan yang dokumentasi dan pengamatan peneliti ternyata
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benar apa yang diceritakannya, sebab di di SMP Negeri 3 Kota Jambi saat
ini baru tersedia dua buah infocus.

b) Siswa Masih Kurang Menyadari Pentingnya Ilmu Agama
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di beberapa kelas VIII,
peneliti masih melihat bahwa kesadaran siswa terhadap penting dan
urgennya mempelajari ilmu agama masih kurang. Kondisi ini dapat dilihat
dari selama kegiatan pembelajaran PAI di beberapa kelas tersebut, yakni
masih ditemukan beberapa siswa ketika belajar masih ngobrol dan kurang
memperhatikan. Di samping itu, tampak juga saat siswa diminta
mengerjakan soal atau tugas dari guru PAI, siswa tidak sedikit yang
mencontek kepada teman disebelah karena tidak mengerti apa yang mau
dijawabnya.186

2) Pengawasan yang Kurang Maksimal
Pengawasan merupakan hal yang penting dalam pembentukan
siswa berakhlak mulia. Meskipun pengawasan dan control yang telah
dilakukan oleh SMP Negeri 3 Kota Jambi dimulai dari kedatangan para
siswa waktu pagi yang disambut oleh para guru, juga untuk melihat
kerapian dan kelengkapan para siswa untuk belajar. Namun tetap saja
pengawasan itu kurang maksimal. Ini terlihat masih ada saja siswa yang
dating terlambat, tidak rapi, kabur pada saat belajar, membawa HP ke
sekolah, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan luasnya wilayah SMP
Negeri 3 Kota Jambi. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh
kepala sekolah (Ibu Netty Hasanah, S.Pd) yang mengatakan:
“sebagai bentuk dan tanggung jawab kita kepada para siswa, maka
secara langsung maupun tidak langsung telah berupaya keras untuk
mengawasi aktifitas siswa sehari-hari, baik saat mereka dalam kelas
maupun di luar kelas. Namun demikian tetap saja masih ada yang
luput dari pengawasan kita walaupun kita sudah dibantu oleh
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satpam, tetap masih kurang maksimal apalagi satpamnya hanya satu
orang sementara yang mau diawasi itu ratusan orang banyaknya.187
Informasi yang tidak berbeda juga disampaikan wakil kepala bidang
kesiswaan (Bapak Drs. Ismail Muzani) kepada penulis:
“Berada di posisi wakil kepala bidang kesiswaan ini tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Tuntutan dan tanggung jawab
mengawasi siswa sangat berat, sebab setiap hari berhadapan
dengan mereka dengan segala macam prilakunya. Contohnya, ada
saja laporan bahwa siswa datang terlambat, kabur pada jam
pelajaran, atau bawa motor ke sekolah kebut-kebutan di jalan raya.
Tapi mau diapakan lagi, karena tidak semua aktifitas siswa bisa
dipantau secara langsung. Apalagi SMP Negeri 3 Kota Jambi
letaknya betul-betul di pinggir jalan raya, tidak semua lingkungan
sekolah dibatasi panggar pembatas. Kalalupun ada pagarnya, ada
beberapa tempat sudah dirusak oleh siswa sebagai jalan tikus untuk
mereka kabur. Namun demikian, kita tidak akan berhenti dan terus
berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan.”188
Dari keterangan yang disampaikan kepada sekolah di atas tersirat
bahwa pihak SMP Negeri 3 Kota Jambi sangat menyadari pentingnya
fungsi pengawasan tersebut dalam upaya membentuk akhlak siswa dan
mereka telah berupaya untuk mewujudkannya. Hanya saja dikarenakan
beberapa faktor, pengawasan itu belum maksimal dilaksanakan. Namun
demikian pembentukan akhlak mulia siswa merupakan usaha yang tidak
pernah berhenti dilakukan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari paparan data, temuan penelitian dan pembahasan hasil
penelitian tentang Internalisasi Nilai-nilai PAI dalam membentuk akhlak
siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi dapat dibuat beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Proses Internalisasi Nilai-nilai PAI dalam Membentuk Akhlak Siswa di
SMP Negeri 3 Kota Jambi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a) Transfer Materi PAI. Kegiatan mentransfer materi PAI ini dilakukan
guru

dengan

membuat:

rencana

pembelajaran,

melaksanakan

pembelajara, evaluasi bahkan sampai melakaukan supervisi. Misalnya
dimana guru telah membuat

program tahunan (Prota), program

semester (Promes), silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP), dan kriteria ketuntasan minimum (KKM), meskipun pada tahap
pelaksanaan pembelajaran di kelas masih ditemukan beberapa
kekurangan atau ketidaksesuaian dengan rencana yang ada. b)
Menampilkan Keteladanan Guru PAI, seperti: selalu menampilkan
wajah ceria, berpenampilan rapih, menarik serta sopan, dan
senantiasa

menunjukkan

prilaku

disiplin.

c)

Menciptakan

dan

Membiasaan Budaya Religius di Sekolah. Membiasakan budaya yang
memiliki nilai-nilai religius di lingkungan sekolah telah dilakukan melalui
beberapa program yaitu: pembiasaan 3-S (senyum, sapa dan salam),
pembiasaan berpakaian muslim di sekolah, pembiasaan berdo’a
sebelum dan sesudah belajar, pembiasaan berperilaku sopan dan
hormat kepada orang lain, pembiasaan berperilaku dermawan, dan
pembiasaan berperilaku bersih di lingkungan sekolah. Meskipun dalam
pelaksanaannya kegiatan-kegiatan ini kurang maksimal dan masih
terdapat kekurangan, karena itu perlu pembenahan dan evaluasi untuk
perbaikan.
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2. Penyebab Siswa Belum Memiliki Akhlak Mulia di SMP Negeri 3 Kota
Jambi secara garis besar dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu: a)
Pengaruh Teman dan Pergaulan. Teman dan pergaulan adalah dua
hal yang tidak dapat dipisahkan, tidak kerkecuali prilaku-prilaku di
dalamnya. Jika berteman dengan siswa yang berakhlak mulia, maka
akan baik pula akhlak teman lainnya. Begitu juga sebaliknya. b) Faktor
Psikologis Siswa. Siswa pada tingkatan ini adalah siswa yang berada
pada masa peralihan antara anak–anak dan menjelang remaja,
sehingga dorongan rasa ingin tahu, ingin mencari jati diri, dan
menunjukkan ke-akuan-nya sangatlah besar. c) Lingkungan Keluarga
dan Masyarakat. Lingkungan keluarga dan tempat tinggal menjadi
salah satu penyebab penting dalam pembentukan akhlak seorang
siswa. Keluarga yang baik, harmonis dan tentram akan membentuk
akhlak anak yang baik pula, begitu pula sebaliknya. Demikian juga
dengan lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa. d) Dampak
Media Sosial (Medsos). Pelibatan media sosial di tengah-tengah siswa
saat ini bagaikan pisau bermata dua. Apabila tidak berhati-hati
menggunakannya akan mencelakakan pemiliknya, begitulah sosial
media akan mempengaruhi akhlak seseorang jika tidak ada kontrol di
dalamnya.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membentuk Akhlak Siswa
di SMP Negeri 3 Kota Jambi adalah: a) Faktor Pendukung: Terdapat
beberapa aspek yang menjadi faktor pendukung sebagai kekuatan
pembentukan akhlak siswa, yaitu: 1) Tertuang langsung dalam Visi
dan Misi sekolah, 2) Terintegrasi dengan semua mata pelajaran, 3)
Sejalan dengan peraturan dan tata tertib sekolah, dan 4) Terintegrasi
dengan kegiatan pembinaan siswa. b) Faktor Penghambat: Disamping
banyak hal yang dapat dilihat sebagai faktor pendukung dalam
pembentukan akhlak siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi, tetap saja
terdapat hal-hal lain yang menjadi penghambatnya, yaitu: 1) Guru PAI
belum optimal dalam pembelajaran. Ketidakoptimalan ini

adalah
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disebabkan oleh
siswa

masih

masih kurangnya media dan alat pembelajaran,

kurang

menyadari

pentingnya

ilmu

agama.

2)

Pengawasan yang kurang maksimal. Walaupun SMP Negeri 3 Kota
Jambi

sudah mengeluarkan banyak peraturan dan tata tertib bagi

siswa namun dikarenakan beberapa faktor, pengawasan itu belum
maksimal dilaksanakan.

B. Implikasi
Internalisasi Nilai-nilai PAI berarti penanaman nilai-nilai terhadap
sesuatu ajaran, doktrin, atau suatu pemahaman sehingga merupakan
keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang di
wujudkan dalam sikap dan prilaku. Doktrin atau nilai yang dimaksud
adalah ajaran-ajaran agama, lebih khusus lagi materi PAI di sekolah.
Sehingga internalisasi merupakan upaya penanaman nilai agama ke
dalam diri siswa melalui proses pembinaan, bimbingan dan pembiasaan
nilai sehingga membentuk akhlak yang baik.
Guru PAI merupakan kunci utama dalam mentransfer materi PAI
kepada siswa. Guru mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
siswa, sehingga guru mempunyai banyak kesempatan untuk berinteraksi,
mengawasi perilaku, memberikan bimbingan dan arahan terhadap
perubahan akhlak siswanya. Sehingga guru merupakan orang tua kedua
bagi para siswa di sekolah. Guru PAI selain bertugas memberikan
pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama juga membimbing siswa sehingga
memiliki akhlak mulia. Oleh karenanya guru PAI harus memiliki strategi
yang tepat sehingga tujuan pendidikan bisa dicapai, diantara langkah
yang dilakukan adalah:
1. Melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada penanaman nilainilai

agama

dengan

merencanakan

kegiatan

pembelajaran,

melaksanakan rencana pembelajaran dan melaksanakan evaluasi
sampai kepada supervisi secara utuh dan terpadu.
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2. Memberi keteladanan sepanjang waktu sebab guru akan menjadi
model bagi siswanya. Ketika guru mampu menampilkan perilaku yang
baik maka siswa akan menirunya dan sebaliknya. Keteladanan yang
harus ditampilkan misalnya kedisiplinan, kesederhanaan, kesantunan
dalam berkata serta perbuatan dan lain sebagainya.
3. Melatih dengan membiasakan berakhlak mulia serta menciptakan
budaya yang religius di lingkungan sekolah. Diantaranya program 3 S
(senyum, sapa, salam), pembiasaan berpakaian muslim yang sesuia
tuntutan syari’at, pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar,
pembiasaan berperilaku dermawan, pembiasaan berkata sopan dan
pembiasaan kebersihan.
Diakui bahwa ada banyak faktor penyebab sulitnya membentuk
akhlak mulia pada diri siswa, membentuk akhlak tidak hanya sebatas
mengajarkan akan nilai-nilai ajaran agama semata, tetapi lebih dari itu
ialah

bagaimana

menjadikannya

siswa

sebuah

mampu

kepribadian.

membiasakan
Adapun

diri

penghambat

sehingga
sulitnya

membentuk akhlak antara lain: konsistensi atau keistiqomahan para guru
dan siswa dalam menjalankan aturan dan norma yang ada sehingga
aturan dan norma itu menjadi budaya, faktor psikologis siswa yang
sedang pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja sehingga
kedewasaan dalam berfikir dan bertindak belum terjadi dengan baik.
Fakor lingkungan dan teknologi sangat mempengaruhi akhlak siswa,
sehingga pengawasan dan pengendalian dari orang-orang yang ada di
sekelilingnya sangat penting untuk dilakukan.
Integrasi
memberikan

nilai-nilai

akhlak

kedalam

semua

mata

pelajaran

tanggung jawab kepada semua guru untuk menanamkan

akhlak kepada siswanya. Penanaman akhlak hendaknya tidak hanya
sebatas teoritis di atas kertas tetapi betul-betul dijalankan dengan baik.
Misalnya, peraturan dan tata tertib sekolah yang meliputi kewajiban,
larangan dan sanksi perlu konsistensi dalam menjalankannya. Semua
peraturan kedisiplinan akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik bila
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dalam

melaksanakan

berbagai

peraturan

terwujud

kondisi

yang

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan berbuat
sesuatu sesuai kemampuannya. Hukuman yang diperlukan terhadap
ketidakta’atan hanya akan mempunyai efek baik, bila bersifat mendidik
dan sasarannya jelas, sehingga akan tercipta hubungan emosional yang
mendasari hukuman tersebut adalah seperti hubungan antara ayah-ibu
dengan anaknya.
Terlepas dari adanya faktor penghambat dalam pembentukan akhlak
siswa seperti kurangnya pengawasan terkait dengan penggunaan media
sosial yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan siswa. Diharapkan
semua ikut menjadi ujung tombak dalam pengawasannya yang melibatkan
sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar. Sebab, jika tidak dilakukan dari
sekarang, akan berimplikasi kerusakan pikiran, prilaku, dan akhlak
generasi penerus bangsa yang akan datang.

C. Rekomendasi
Merujuk pada berbagai temuan penelitian yang telah dipaparkan
pada pembahasan terdahulu tentang internalisasi nilai-nilai PAI dalam
membentuk akhlak siswa, ada beberapa rekomendasi yang peneliti
sampaikan untuk dijadikan masukan, perbaikan serta bahan pertimbangan
bagi semua komponen penyelenggara pendidikan serta pihak-pihak terkait
pada umumnya dan pendidikan tingkat menengah pertama khususnya.
Diantara rekomendasi tersebut antara lain:
1. Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Gubernur Jambi dan Dinas
Pendidikan

dan

Kebudayaan

(Dikbud)

Provinsi

Jambi,

melalui

kewenangan yang dimiliki hendaknya tetap menunjukkan kepedulian
yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama PAI
karena

internalisasi

materi

pendidikan

akhlak

itu

dimulai

dari

pemahaman yang baik dan utuh terhadap agama.
2. Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Wali Kota Jambi serta Dinas
Pendidikan

dan

Kebudayaan

(Dikbud)

Kota

Jambi,

dengan
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diletakkannya satuan pendidikan setingkat SMP/MTs sederajat di
bawah kewenangan Pemerintah Kota Jambi, hendaknya semakin
intens dan serius untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap satuan pendidikan di lingkungannya, antara lain meningkatkan
komitmen untuk melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, secara
kontinyu meningkatkan kualitas semua guru PAI pada seluruh SMP
Negeri/Swasta se-Kota Jambi baik dalam bentuk pelatihan, semkinra,
penataran, dan program-program lainnya yang dapat meningkatkan
kualitas guru PAI.
3. Pengawas guru mata pelajaran, baik pengawas dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Jambi, khususnya pengawas PAI dari
Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jambi. Teruslah melakukan
tugasnya dalam memajukan pendidikan di Kota Jambi ini dengan
mensupervisi dan pembinaan yang maksimal terhadap guru PAI serta
memberikan pemecahan masalah yang ada di sekolah. Me-reorientasi
mengenai keberhasilan kelulusan yang tidak hanya menekankan pada
aspek kognitif dan penguasaan materi saja tetapi menekankan kepada
aspek akhlak. Akhlak menjadi pertimbangan dan komponen penting
dalam menentukan kenaikan kelas, kelulusan dan sebagainya.
Tidak hanya itu saja, pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan
guru dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
sekolah

dalam

implementasi

pembelajaran

pada

siswa

dalam

pendidikan jelas dimaksudkan sebagai usaha untuk mendapatkan
informasi (monitoring) mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung
dalam instansi tersebut. Apakah sudah terpenuhi jumlahnya, apakah
sudah mencapai sasaran atau masih ditemukan kendala-kendala dalam
prosesnya. Olleh karena itu, pengawasan sangat diperlukan guna
mendeteksi permasalahan di lapangan.
4. SMP Negeri 3 Kota Jambi, hendaknya memberikan perhatian lebih dan
serius terhadap Internalisasi Nilai-nilai PAI dalam pembentukan akhlak
siswa. Menciptakan lingkungan dan budaya religius ke dalam setiap
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aktifitas, kegiatan dan program yang ada di sekolah. Memberikan
reward atau penghargaan kepada guru dan siswa yang telah
menunjukkan komitmen tinggi terhadap penegakan akhlak mulia.
Membuat program pembinaan akhlak yang jelas, terarah dan bisa
dipahami oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah dengan tetap
berupaya mengajukan pemenuhan sarana dan prasrana yang masih
kurang.
5. Guru PAI hendaknya lebih fokus, kreatif serta tetap semangat dalam
tanggung jaawabnya untuk melakukan pengajaran kepada siswa,
memberikan keteladanan tanpa henti, baik kepada sesama guru, siswa
maupun semua warga sekolah. Jadikan guru PAI sebagai pioner dan
penggerak pembentukan akhlak mulia. Guru PAI hendaknya selalu
kreatif mencari pola dan model-model baru kegiatan ekstrakurikuler PAI
sebagai

wadah

pembentukan

akhlak

yang

terintegrasi

dengan

penggalian bakat dan minat siswa disamping program yang telah ada
selama ini. Misalnya membuat kegiatan seni kaligrafi Islam, kreatifitas
photo-photo islami, lomba hafalan surat-surat pendek dan lain
sebagainya.
6. Siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi hendaknya semakin menunjukkan
semangat belajar yang tinggi sehingga menjadi siswa yang berakhlak
mulia. Lebih perhatian dan termotivasi dalam belajar PAI, menghormati
guru, orang tua dan teman, serta berupaya secara serius untuk
mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari, baik saat
berada di rumah, sekolah maupun lingkungan sekitar.
7. Permasalahan internalisasi nilai-nilai PAI dan kaitannya dengan
pembentukan akhlak siswa pada prinsipnya merupakan kajian yang
luas dan mendalam. Tela’ah tentangnya tidak akan pernah habis untuk
dibicarakan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya penelitianpenelitian lanjutan lainnya mengenai hal ini.

127

D. Kata Penutup
Alhamdulillah dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati melalui kutipan pepatah
lama bahwa “tidak ada gading yang tak retak”, itulah kondisi yang
menggambarkan tesis dihadapan kita ini. Tentu saja tulisan ini jauh dari
kelayakan dan kesempurnaan. Karena itu, terbentang harapan kepada
para pembaca semua sudi kiranya memberikan masukan, kritikan dan
saran konstruktif demi perbaikan tesis ini.
Semoga dengan selesainya tulisan ini dapat berguna bagi penulis
khususnya, demikian juga kepada para pembaca pada umumnya.
Harapan mulia juga disampaikan semoga tesis ini dapat dijadikan wadah
penambah ilmu dan wawasan bagi para guru PAI dan siswa, khususnya di
SMP Negeri 3 Kota Jambi.
Permohonan ma’af atas salah dan hilaf dalam penulisan tesis ini
tidak lupa peneliti sampaikan, baik dalam kata maupun perbuatan selama
proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih yang sedalamdalamnya penulis haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3
Kota Jambi, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Bidang
Kesiswaan, Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, para guru
(khususnya guru PAI), tenaga administrasi, para siswa dan semua pihak
di SMP Negeri 3 Kota Jambi tanpa terkecuali yang telah memberikan
sumbangsih informasi, data, waktu, dan kesempatan kepada peneliti
dalam mendukung suksesnya penelitian yang dilakukan.
Semoga karya kecilku ini dapat menjadi amal jariyah yang selalu
mengalirkan pahala kepada penulis khususnya dan kepada orang-orang
yang senantiasa mencintai ilmu dalam hidupnya.
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Lampiran 1:
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Petunjuk:
 Bapak/Ibu/Sdr/Siswa Yth, mohon ma’af jika kehadiran daftar isian ini
mengganggu aktifitas atau kesibukannya.
 Kepada Bapak/Ibu/Sdr/Siswa dimohon untuk menjawab daftar isian ini
secara apa adanya.
 Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan
Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab daftar isian ini.

Nama Responden : ………………………………………………….
Tempat

: ………………………………………………….

Hari dan Tanggal

: ………………………………………………….

Hasil Wawancara

: ………………………………………………….

A. Pedoman Wawancara

1. Guru Mata Pelajaran PAI
a. Bagaimana strategi bapak/ibu untuk memberikan materi PAI?
b. Apakah guru PAI melakukan kerjasama dalam membentuk akhlak
siswa?
c. Apakah guru PAI membuat perencanaan dalam melaksanakan
kegiatan keagamaan?
d. Apa metode yang bapak/ibu gunakan untuk memberikan materi PAI
di kelas VIII?
e. Apa usaha Bapak dalam meningkatkan kompetensi sebagai PAI?
f. Apa usaha-usaha bapak/ibu menginternalisasi materi PAI?
g. Apa yang menjadi pendukung bapak/ibu dalam proses internalisasi
materi PAI?
h. Apa penghambat bapak/ibu dalam pembentukan akhlak di sekolah?
i.

Apa pembiasaan yang dilakukan dalam pembentukan akhlak siswa?

j.

Apa saja bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan dan
dilaksanakan oleh guru PAI dalam membentuk akhlak siswa?

k. Bagaimana guru PAI dalam menerapkan peraturan dan tata tertib
sekolah?

2. Siswa Kelas VIII
a. Apakah anda memiliki buku penunjang dalam pembelajaran PAI?
b. Bagaimana pemahaman anda dengan penjelasan guru PAI?
c. Apakah anda memahami dengan baik materi yang disampaikan?
d. Apa sebab anda kesulitan memahami materi PAI?
e. Apakah anda mengamalkan materi PAI yang sudah dipelajari?
f. Perilaku dan contoh keteladanan apa yang guru PAIdan guru-guru
lain lakukan?
g. Apakah guru PAI dan guru-guru lain melakukan kerjasama dengan
orang tua anda dalam membina akhlak siswa?
h. Apakah SMP N 3 telah melaksanakan kegiatan yang terintegrasi
dengan pendidikan akhlak terhadap siswanya?
i.

Apakah bentuk pelanggaran yang sering dilakukan siswa di
sekolah?

j.

Apakah guru PAI atau guru lainnya melakukan kerjasama dengan
orang tua siswa dalam membina akhlak siswa?

3. Kepala Sekolah
a. Apa visi dan misi SMP Negeri 3 Jambi?
b. Apa tujuan SMP Negeri 3 Kota Jambi?
c. Bagaimana kondisi guru SMP Negeri 3 Kota Jambi?
d. Bagaimana keadaan siswa SMP Negeri 3 Kota Jambi?
e. Bagaimana menurut ibu mengenai guru PAI yang ada di SMP
Negeri 3 Jambi terkait pembentukan akhlak siswa?
f. Apakah guru PAI sudah memberikan teladan yang baik kepada
siswa SMP Negeri 3 Jambi?

g. Apakah guru PAI sudah mengembangkan diri untuk memenuhi
kualitas dan kompetensinya?
h. Hal apa saja yang dilakukan guru PAI dalam rangka pembentukkan
akhlak siswa?
i.

Apa saja bentuk kegiatan keagamaan yang ada di SMP Negeri 3
Kota Jambi?

j.

Apakah guru PAI membuat perencanaan dan program lainnya
dalam pembelajaran PAI atau kegiatan keagamaan lain?

k. Bagaimana ibu membagun dan mendorong budaya reliigius dalam
di SMP Negeri 3 Kota Jambi??

4. Wakil Kepala dan Guru non-PAI
a. Apa kuriukulum yang digunakan di SMP Negeri 3 Jambi dan
bagaimana pelaksanaannya?
b. Apakah pembentukan akhlak siswa sudah terintegrasi kedalam
semua mata pelajaran di SMP Negeri 3 Kota Jambi??
c. Adakah program pembentukan akhlak siswa berjalan secara
kontinyu?
d. Adakah peraturan tata tertib sekolah yang terkait pembentukan
akhlak?

Bagaimana

pelaksanaandan

dampaknya

terhadap

pembentukan akhlak siswa?
e. Apakah siswa SMP N 3 Kota jambi ada yang belum berakhlak baik?
f. Apa pelanggaran yang sering dilakukan siswa?
g. Bagaimana sanksi apabila siswa melanggar peraturan dan tata
tertib sekolah?

B. Pedoman observasi

1. Mengamati fasilitas yang dimiliki sekolah
a. Ruang majelis guru apakah sudah memadai
b. Ruang belajar apakah sudah memadai
c. Mushall SMP N 3 Kota Jambi
d. Ruang perpustakaan
e. Ruang laboratorium

2. Mengamati kondisi guru PAI
a. Proses pembelajaran yang dilakukan guru PAI di kelas
b. Kegiatan/aktifitas guru PAI di luar kelas dan luar jam pelajaran
c. Interaksi guru PAI dengan siswa
d. Penampilan guru PAI saat mengajar dan di luar jam mengajar
e. Sikap dan prilaku guru PAI di sekolah
f. Penguasaan materi pelajaran oleh guru PAI
g. Kesiapan dan kelengkapan perangkat pembelajaran
h. Metode pembelajaran yang digunakan
i.

Kedisiplinan guru dan semangat ngajar

3. Mengamati kondisi siswa kelas VIII
a. Proses pembelajaran di kelas
b. Sikap siswa terhadap penyampaian materi yang disampaikan guru
c. Sikap siswa terhadap guru
d. Sikap siswa terhadap pergaulan sesama siswa
e. Sikap siswa terhadap lingkungan sekitar
f. Sikap siswa terhadap peraturan dan tata tertib sekolah

C. Pedoman Dokumentasi

1. Historis dan letak geografis
2. Visi dan Misi
3. Struktur organisasi
4. Keadaan guru
5. Keadaan tenaga administrasi
6. Keadaan Siswa
7. Sarana dan prasarana

Lampiran 2:
DAFTAR NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NAMA
Netty Hasanah, S.Pd
Drs. Ismail Muzani
Nelly Marlina, S.Pd
Asmah. J, S.Pd
Siti Aminah, S.Ag
Salmah, S.Ag
Hikmah, SP, M.Si
Cici Afrian
Nofriadi
Windi
Hari Ardiansyah
Qori Febriyanti
Robiatul Adawiyah
Said Subhan
Tiara
Aldi Dwi Putra
Rafiq Setia
Rts. Zelila
Ali As-Shiddiqi
Julian Dimas Saputra
Rd. Firdaus

JABATAN
Kepala Sekolah
Wk. Kesiswaan/Guru PAI
WK. Kurikulum/Guru MTK
Wk. Sarpras/Guru PAI
Guru PAI
Guru BK
Guru IPA
Siswa Kelas VIII – A
Siswa Kelas VIII – A
Siswa Kelas VIII – A
Siswa Kelas VIII – B
Siswa Kelas VIII – B
Siswa Kelas VIII – B
Siswa Kelas VIII – B
Siswa Kelas VIII – B
Siswa Kelas VIII – C
Siswa Kelas VIII – C
Siswa Kelas VIII – C
Siswa Kelas VIII – D
Siswa Kelas VIII – D
Siswa Kelas VIII – D

KET.

Lampiran 3:
DOKUMENTASI PENELITIAN
(PHOTO-PHOTO)

SMP Negeri 3 Kota Jambi

Wawancara Dengan Guru MTK/Wk. Kurikulm

Wawancara Dengan Guru PAI

1

Wawancara Dengan Waka Kesiswaan

Wawancara Dengan Staf Tata Usaha

Kelas VII-D

2

Wawancara Dengan Guru BK

3

