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 “(Allah) Pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia 

hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu” (Q.S Al-Baqarah: 

117)
1
  

                                                             
1
 Al-Qur’an Dan Terjemah, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, (Jakarta Timur: Kementerian 

Agama Republik Indonesia), 18. 
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ABSTRAK 

Hanif Alwi, 2022. Strategi Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Siswa Kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto 

Tahun Pelajaran 2021-2022 

 

Kata Kunci: Strategi Internalisasi, Nilai Spiritual, Pembelajaran Akidah Akhlak 

Nilai spiritual adalah teladan, komitmen, serta keyakinan yang didasari tradisi dari 

agama serta dapat menuntun manusia ke kebahagiaan rohaniyah serta memengaruhi cara 

berfikir dan bertingkah laku seseorang yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik 

itu terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya maupun kepada Tuhan, sesuai dengan 

butir pembukaan UUD alinea ke 4 yang berlandaskan dari Pancasila. Di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Jadid, guru mata pelajaran Akidah Akhlak menggunakan strategi 

keteladanan, strategi latihan dan pembiasaan, serta strategi pemberian nasihat dalam 

menginternalisasi nilai spiritual dalam pembelajaran Akidah Akhlak kepada siswa kelas 

IX. 

Fokus penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana Strategi Internalisasi Keteladanan 

(Modelling) dalam pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX 

di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto? (2) Bagaimana Strategi Internalisasi Latihan dan 

Pembiasaan dalam pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX 

di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto? (3) Bagaimana Strategi Internalisasi Pemberian 

Nasihat dalam pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di 

MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto?. 

Tujuan penelitian ini: (1) Mendeskripsikan Strategi Internalisasi Keteladanan 

(Modelling) dalam pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX 

di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. (2) Mendeskripsikan Strategi Internalisasi Latihan 

dan Pembiasaan dalam pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas 

IX di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. (3) Mendeskripsikan Strategi Internalisasi 

Pemberian Nasihat dalam pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa 

kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus, penentuan subyek penelitian menggunakan purposive, pengumpulan datanya 

dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data 

yaitu deskriptif kualitatif menggunakan model Miles and Huberman yang meliputi teknik 

analisis data; Kondensasi data, Penyajian data, dan Kesimpulan. Sedangkan keabsahan 

data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Strategi internalisasi keteladanan (Modelling): guru 

menjadi panutan yang baik bagi siswa mulai dari sifat, tutur kata, hingga dalam sikap 

religius yang ada di Madrasah. (2) Strategi internalisasi latihan dan pembiasaan dalam 

aspek religius seperti pembiasaan membaca sholawat thibbil Qulub dan membaca Al-

Ikhlas 3 kali, dan sholat berjamaah. Guru menerapkan melalui tugas yang diberikan 

dalam materi pembelajaran. Siswa berperan aktif, memiliki inisiatif dalam pelaksanaan 

strategi. Guru memperlakukan sistem reward berupa nilai dan punishment berupa 

menulis istighfar sebanyak 50 kali atau membaca surah Yasin dan Al-Waqi’ah. (3) 

Strategi internalisasi pemberian nasihat: Guru memberi nasihat, nilai moral, dan hikmah 

dari materi pembelajaran. siswa dapat berinisiatif memberikan nasihat kepada temannya.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan merupakan kata lain dari pembelajaran, keterampilan, serta 

kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok yang 

menurunkannya dari generasi ke generasi dengan menggunakan cara melalui 

sebuah pengajaran atau pelatihan yang bisa dilaksanakan dibawah bimbingan 

orang lain atau secara otodidak dan mandiri. 

Materi yang disampaikan dalam sebuah pendidikan tidak hanya berupa 

teori saja, namun dapat berupa praktek yang bisa langsung dilaksanakan di 

lapangan. Hal tersebut perlu dilakukan sehingga tiap individu menjadi paham 

dan dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan teori dan praktek yang 

telah diajarkan. Adanya penyampaian teori serta praktek yang dilaksanakan 

tersebut dapat dicapai melalui sebuah proses yang dinamakan sebagai belajar. 

Belajar yaitu proses diantara pendidik dan peserta didik dalam interaksi 

dengan melalui sarana media. Pembentukan sikap serta kepercayaan, 

memperoleh ilmu, serta timbulnya keinginan dalam mencapai tujuan belajar 

adalah makna yang bisa didapatkan dari proses yang dijalani dalam 

pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan agar siswa dapat dengan baik dan 

benar dalam menerima pendidikan yang berasal dari guru. Manusia selalu 

mengalami pembelajaran seumur hidupnya kapan dan dimanapun.
2
 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam sebuah lembaga 

pendidikan formal, terdapat pembelajaran yang berbasis umum dan agama. 

                                                             
2
 Suardi, Belajar Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 7. 
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Pembelajaran berbasis dalam agama yaitu salah satunya pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang seluruhnya tercakup dalam Al-Qur’an dan 

Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih/Ibadah, dan Sejarah Kebudayaan Islam dalam 

lingkup keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hubungan antara individu 

dengan Tuhan/Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya 

maupun lingkungannya.
3
 

Penanaman keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya 

bisa dibilang telah diberikan melalui pendidikan sejak dini, yang berawal dari 

lingkungan keluarga dan juga orang terdekat siswa semasa kecil. Dan hal 

tersebut berlanjut hingga pada saat memasuki usia sekolah yang mana 

kewajiban tersebut secara otomatis telah terbagi dengan adanya guru yang 

menangani hal tersebut, yang secara spesifik dijelaskan dalam mata pelajaran 

Akidah Akhlak. 

Pembelajaran Akidah Akhlak menjadi satu dari sekian pondasi yang 

diterapkan terhadap siswa yang beragama Islam dalam hal memupuk 

keyakinan terhadap Allah SWT, Tuhan bagi segala makhluk. Dengan 

mempelajari mengenai Allah SWT, secara tidak langsung hal tersebut 

menuntun siswa untuk memiliki jiwa dengan nilai spiritual sebagai bentuk 

manifestasi kewajiban mereka sebagai umat Islam terhadap Allah SWT. 

Sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 56: 

                 

                                                             
3
 Abdul Majid Dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep Dan 

Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 130. 
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“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.” (Q.S Adz-Dzariyat: 56)
4
 

 

Allah secara jelas menyebut menciptakan jin dan manusia supaya 

mereka mengabdi kepada-Nya di dalam ayat tersebut. Dalam artian, hal ini 

berarti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. 

Menjalankan perintah Allah bermakna kewajiban kita sebagai hamba-Nya 

untuk melaksanakan ibadah dan menjauhi segala larangan-Nya berarti kita 

harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, seperti memakan 

makanan haram, minum khamr, mencuri, dan perbuatan buruk lainnya yang 

juga dapat merugikan sesama manusia.  

Sesuai dengan isi kandungan yang diperintahkan oleh ayat yang ada di 

atas, di harapkan bagi siswa agar di arahkan untuk menjadi individu yang 

mempunyai pengetahuan, Akhlak yang baik, dan memiliki ilmu yang dapat 

bermanfaat dengan menginternalisasikan nilai-nilai spiritual secara mendasar 

dan mampu memaksimalkan juga memakai cara bertingkah laku dan berfikir 

dengan baik. Nilai sprirtual sendiri merupakan sebuah nilai yang mana 

menyangkut tentang pemikiran dan perilaku dengan menerapkannya terhadap 

yang pertama Tuhan, kemudian diri sendiri, dan yang terakhir orang lain. Hal 

ini sejalan dengan pembukaan UUD pada alinea ke 4 yang berisi tentang 

pembentukan suatu Pemerintahan Negara Indonesia untuk mensejahterakan, 

                                                             
4
 Al-Qur’an Dan Terjemah, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 523. 
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mencerdaskan, dan melindungi rakyat Indonesia dengan menyusun UUD 

Negara Indonesia berdasarkan butir-butir dari Pancasila.
5
 

Dengan demikian dapat dipahami maksud dari pembukaan UUD 

Negara Republik Indonesia dalam alinea ke 4 di atas, bahwa tujuan dalam 

pendidikan Islam ini sendiri sejalan dengan Tujuan Pendidikan secara umum 

yang berada di Indonesia. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut 

Depdiknas adalah menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik 

melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, 

serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan 

kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6
  

Nilai spiritual, secara pemaknaan tidak dapat dijabarkan dari satu sudut 

pandang saja, namun terdapat sudut pandang lain yang dapat dijadikan sebagai 

rujukan dalam pemaknaan nilai spiritual itu sendiri. Sebagai contoh, menurut 

Malloch bahwa kumpulan keyakinan, teladan, serta komitmen yang 

diwariskan turun temurun dengan menyertakan tradisi agama dan menuntun 

individu pada sumber kebahagiaan transdental, hal tersebut yang disebut nilai 

spiritual.
7
  

                                                             
5
 Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3, 2014, 557-558. 
6
 Erwin Kusumastuti, Hakekat Pendidikan Islam: Konsep Etika Dan Akhlak Menurut Ibn 

Myskawaih, (Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2020), 10-11. 
7
 Firman Menne, Nilai-Nilai Sprirtual Dalam Entitas Bisnis Syariah, (Makassar: Celebes Media 

Perkasa, 2017), 21. 
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Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk 

spiritual melakukan penyembahan dan ibadah kepada-Nya, dan juga kita 

menyerap warisan pengetahuan spiritual yang terkandung dalam tradisi 

beragama. Hasil dari adanya spiritual yaitu kebajikan yang terdapat dalam diri 

tiap orang. Nilai spiritial tidak dapat terlepas dari interkasi sosial yang telah 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dilengkapi dengan pondasi dasar 

dengan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Upaya untuk membimbing manusia dengan baik pada dasarnya hanya 

bisa terwujud dengan adanya internalisasi nilai-nilai spiritual dengan disertai 

usaha yang memungkinkan sehingga dapat diterima oleh peserta didik yang 

berperan sebagai generasi penerus masa depan bangsa. Pada saat sekarang ini, 

penanaman nilai-nilai spiritual yang diterapkan di sekolah cenderung hanya 

dijelaskan sebatas teori saja serta kepercayaan dengan hanya penanaman suatu 

paham/ doktrin tertentu yang meilhat suatu kebenaran dari arah tertentu saja. 

Akibatnya bahan-bahan pembelajaran bagi siswa untuk mendukung 

penanaman nilai spiritual yang sebatas dalam teori. Sementara itu, usaha 

menanamkan nilai-nilai spiritual bukan hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi 

juga pentingnya upaya dalam menampilkan pembelajaran secara kontekstual 

dan aktual melalui praktek dan kisah hidup sebagai bagian dari mendalami 

aspek nilai-nilai spiritual yang dibutuhkan oleh siswa. 

Tak jarang pula permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab 

terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang berakhir menjadi kasus 

kenakalan remaja akibat dari kurang tepatnya strategi yang digunakan dalam 
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penanaman nilai spiritual yang hanya sebatas menanamkan doktrin saja. 

Sebagai contoh dalam kasus ini, Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa 

perkelahian massal antar pelajar terjadi di Indonesia dengan presentase 0,40 

(Tahun 2014) naik menjadi 0,65 (Tahun 2018) dari keseluruhan angka 3 yang 

juga menempati urutan ketiga dari semua jenis perkelahian massal di 

Indonesia, dengan Provinsi Jawa timur menempati urutan ke-6 dari 34 

Provinsi.
8
 Dalam kasus ini tersebut, di wilayah Mojokerto sendiri telah terjadi 

hal terkait peristiwa kenakalan remaja, salah satunya yaitu Tawuran antar 

pemuda di Waduk Long Stroge Kalimati, Mojokerto yang terjadi Minggu, 29 

Agustus 2021 mengakibatkan seorang pemuda mendapat luka di bagian 

kepala.
9
 

Selain permasalahan yang terjadi diluar lingkup Madrasah, ketika 

melakukan pengamatan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Kota Mojokerto 

yang berhubungan dalam strategi internalisasi nilai spiritual pada guru Akidah 

Akhlak kelas IX MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto yaitu Ibu Khusnul 

Khotimah, bahwasannya sebelum ini pembelajaran dilakukan secara full 

daring dikarenakan adanya peraturan dari pemerintah. Hal tersebut berdampak 

terhadap penanaman nilai spiritual dalam pembelajaran Akidah Akhlak yang 

terbatas hanya dapat menggunakan satu strategi yaitu strategi pemberian 

nasihat atau mauidhotul hasanah tanpa adanya latihan, praktek, ataupun 

                                                             
8
 Subdirektorat Statistik Politik Dan Keamanan, Statistik Kriminal 2020, (Jakarta: Bps Ri, 2020), 

38. 
9
 Solahudin, “Tawuran Di Waduk Kalimati Mojokerto Pecah, Satu Pemuda Luka”, 

Sindonews.Com, Agustus 29, 2021, 

Https://Www.Google.Com/Amp/S/Daerah.Sindonews.Com/Newsread/525740/704/Tawuran-Di-

Waduk-Kalimati-Mojokerto-Pecah-Satu-Pemuda-Luka-1630242483. 

https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/525740/704/tawuran-di-waduk-kalimati-mojokerto-pecah-satu-pemuda-luka-1630242483
https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/525740/704/tawuran-di-waduk-kalimati-mojokerto-pecah-satu-pemuda-luka-1630242483
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keteladanan yang dapat diberikan. Akibat dari keterbatasan tersebut, guru 

hanya dapat melakukan kontrol dari jarak jauh sehingga siswa menjadi kurang 

maksimal dalam mencapai tujuan dari apa yang diharapkan terhadap 

penanaman nilai spiritual dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Sehingga 

permasalahan yang disebabkan oleh hal ini di antaranya yaitu strategi 

internalisasi yang dilakukan satu arah seperti ini menyebabkan siswa menjadi 

mudah bosan, penilaian terhadap nilai spiritual kurang terintegritas, 

penyerapan nilai spiritual oleh siswa yang minimalis karena keterbatasan 

strategi yang digunakan.
10

 

Sejatinya, guru Akidah Akhlak memiliki peran penting terhadap 

pelaksanaan internalisasi nilai-nilai spiritual kepada peserta didik, supaya 

maksud dari pendidikan Agama Islam dapat dicapai, yaitu mewujudkan 

pribadi yang intelektual dalam diri siswa dengan memiliki kedalaman 

spiritual. Dengan itulah, kesuksesan dari guru Akidah akhlak bukan hanya 

tercapainya nilai-nilai dari siswanya yang ada diatas KKM, namun juga nilai 

spiritual yang dapat terinternalisasi didalam kehidupan siswanya. Maka 

beranjak dari hal itu, penulis membuat karya ilmiah berjudul “Strategi 

Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pembelajaran Akidah Akhlak 

terhadap Siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Tahun Pelajaran 2021-

2022”. 

 

 

                                                             
10

 Observasi Di Mts Nurul Jadid Kota Mojokerto, 5 Agustus 2021. 
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B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Strategi Internalisasi Keteladanan (Modelling) dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di 

MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto? 

2. Bagaimana Strategi Internalisasi Latihan dan Pembiasaan dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di 

MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto? 

3. Bagaimana Strategi Internalisasi Pemberian Nasihat dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan yaitu supaya mengetahui strategi internalisasi nilai 

spiritual dalam pembelajaran akidah akhlak terhadap siswa kelas IX di 

MTs Nurul Jadid tahun pelajaran 2021-2022 . 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan Strategi Internalisasi Keteladanan (Modelling) dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di 

MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto.  

b. Mendeskripsikan Strategi Internalisasi Latihan dan Pembiasaan dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di 

MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. 
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c. Mendeskripsikan Strategi Internalisasi Pemberian Nasihat dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di 

MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan dan menambah wawasan 

terkait dengan strategi internalisasi dari nilai-nilai spiritual dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak terutama terhadap kelas IX serta dapat 

dijadikan pertimbangan bagi penelitian setelahnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Mengetahui sejauh mana penerapan strategi internalisasi dari nilai 

spiritual dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas IX di MTs Nurul 

Jadid serta menambah wawasan dalam bidang perkuliahan. 

b. Bagi Mahasiswa 

Memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait dengan penerapan 

strategi internalisasi dari nilai spiritual dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak di lingkungan sekolah serta sebagai sumber yang dapat 

dijadikan sebagai acuan pada saat mulai menjadi seorang pendidik 

nanti. 

c. Bagi Pihak Sekolah 

Sebagai masukan dalam menentukan strategi yang layak digunakan 

dalam upaya internalisasi nilai spiritual dalam pembelajaran Akidah 
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Akhlak terutama kepada siswa kelas IX melalui masukan, gambaran, 

serta informasi yang terdapat dalam karya ilmiah ini serta untuk 

meningkatkan kualitas daripada lulusan dari lembaga ini di kemudian 

hari. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi mengenai titik perhatian dari beberapa istilah 

penting yang terdapat dalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak ada 

kesalahpahaman dari arti istilah yang diimaksud oleh peneliti.
11

 Definisi 

istilah yang digunakan peneliti terhadap penelitian ini adalah: 

1. Strategi Internalisasi 

Strategi merupakan sebuah konsep mengenai beberapa cara dari 

daya guna dan penerapan potensi serta media yang ada untuk 

mengembangkan evektivitas dan efisiensi dari agenda kegiatan.
12

 

Sedangkan Internalisasi menurut Mulyasa merupakan teknik teladan, 

pembiasaan, penegakan aturan, serta motivasi yang digunakan untuk 

menghayati dan memahami sebuah nilai, agar dapat tertanam di dalam diri 

tiap individu.
13

 

Demikian dapat dipahami bahwasannya strategi internalisasi yaitu 

sebuah gambaran yang di desain dengan tujuan untuk menanamkan 

pemikiran, perilaku, dan sikap ke dalam individu siswa melalui 

                                                             
11

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: Iain Jember, 2017), 45. 
12

 Rahmah Johar Dan Latifah Hanum, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 

2. 
13

 Muhammad Munif, “Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Pai Dalam Membentuk Karakter Siswa”, 

Jurnal Edureligia, Vol. 01 Nomor 01, 2017, 3. 
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pembinaan, bimbingan dan sebagainya agar menguasai secara mendalam 

suatu nilai dengan kapasitas yang telah ditetapkan. 

2. Nilai Spiritual 

Harell mengungkapkan bahwasannya nilai spiritual itu adalah nilai 

yang dipercaya seseorang untuk dapat mencapai atau melakukan hubungan 

dengan kekuatan yang luar biasa dan memohon kepada kekuatan yang 

lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14

 

Nilai spiritual dalam penelitian ini berhubungan dengan kodrat yang 

dimiliki oleh manusia sebagaimana mestinya dimiliki oleh para siswa, 

antara lain yaitu bagaimana seorang siswa menjadi insan yang senantiasa 

bertakwa kepada Tuhannya yaitu Allah SWT, serta bagaimana cara siswa 

untuk menjaga hubungan sosial terhadap sesama tak lupa juga terhadap 

lingkungan yang ada disekitarnya. 

3. Pembelajaran Akidah Akhlak 

Richard L. Daft mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah 

sebuah pengalaman yang berasal dari proses perubahan perilaku atau suatu 

perubahan kinerja. Hal ini juga dibenarkan oleh Slavin dalam H. Douglas 

Brown yang mendefinisikan bahwa pembelajaran adalah sebuah 

pengalaman yang diakibatkan dari perubahan dalam diri seseorang.
15

 

Akidah secara umum yaitu keyakinan. Sebuah keyakinan dari 

hamba terhadap Tuhannya serta dalam mengimplementasikan keyakinan 

                                                             
14

 Firman Menne, Nilai-Nilai Sprirtual Dalam Entitas Bisnis Syariah, (Makassar: Celebes Media 

Perkasa, 2017), 22. 
15

 Bunar’i, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Surabaya: Cv. 

Jakad Media Publishing, 2021), 5. 
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tersebut yakni dengan cara menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi 

semua larangan-Nya. Ibnu Taimiyah dalam bukunya “Akidah Al-

Wasithiyah” menerangkan bahwa jiwa dapat menjadi tenang serta yakin 

tanpa keraguan dan kecurigaan dengan perkara yang harus dibenarkan 

dalam hati. Akhlak berarti segala tingkah laku, perbuatan, dan sifat yang 

kita tunjukkan sebagai cerminan yang dimiliki oleh jiwa kita masing-

masing. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan pendapat dari Al-

Ghazali yang menyebutkan bahwa akhlak merupakan perbuatan yang 

mudah serta tidak memerlukan suatu pertimbangan atau perenungan lebih 

dulu yang bersumber dari jiwa bersih yang ditanamkan dalam sifat.
16

 

Dari ketiga penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya 

pembelajaran Akidah Akhlak yaitu sebuah cara untuk mentransfer ilmu 

pengetahuan dari guru terhadap siswa tentang keyakinan terhadap Allah 

SWT dan dengan menerapkan sifat, tingkah laku, dan perbuatan yang baik 

sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku sebagai bentuk manifestasi 

dari menjalankan Akidah, yaitu dengan melakukan segala perintah-Nya 

dan menjauhi semua larangan-Nya. 

4. Siswa/ Peserta didik MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto 

Menurut Ramayulis, Siswa merupakan bahan mentah di dalam 

sebuah proses transformasi yang disebut pendidikan, sehingga menurut 

beliau bahwa siswa merupakan individu yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani maupun rohani, 

                                                             
16

 Kutsiyyah, Pembelajaran Akidah Akhlak, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 3-5. 
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pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta 

didik.
17

  

Siswa MTs Nurul Jadid adalah orang yang sedang menempuh 

pendidikan secara formal di sebuah lembaga pendidikan formal bernama 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Jadid yang terletak di Murukan gang 

III, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. 

Berdasarkan dari uraian penjelasan mengenai definisi istilah 

tersebut, dapat dipahami bahwasannya judul penelitian yaitu “Strategi 

Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap 

Siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Tahun Pelajaran 2021-2022” adalah 

mendeskripsikan tentang tiga strategi yang bisa digunakan dalam upaya 

menginternalisasi nilai spiritual (kerohanian) terhadap siswa kelas IX 

(tahun pelajaran 2021-2022) pada saat guru Akidah Akhlak melakukan 

pembelajaran Akidah Akhlak di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yaitu membahas tentang urutan skripsi yang 

diawali dari Bab pendahuluan sampai dengan Bab penutup. Berikut adalah 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bab 1 pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat peneltian, definisi istilah serta sistematika 

pembahasan. 

                                                             
17

 Saifuddin Amin, Etika Peserta Didik Menurut Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2019), 24. 
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Bab II kajian pustaka, pada bagian ini berisi mengenai bahasan penelitian 

terdahulu serta kajian teori. 

Bab III metode penelitian, membahas tentang metode penelitian yang terdiri 

dari pendekatan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data. 

Bab IV hasil penelitian, membahas berkenaan dengan hasil penelitian seputar 

latar belakang, obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan. 

Bab V kesimpulan, ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan serta 

saran. Kesimpulan mengenai jawaban dari fokus penelitian yang telah 

disebutkan dalam bab pertama, serta saran yang bermanfaat sebagai masukan 

kepada peneliti selanjutnya. 

  



 

 15 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti membuat ringkasan dari penelitian yang sudah maupun belum 

terpublikasi (skripsi, thesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan sebagainya) dengan 

mencantumkan hasil dari penelitian terdahulu yang terdapat kaitan dengan 

penelitian ini. Langkah ini diambil agar dapat diketahui terkait orisinalitas dan 

posisi penelitian yang akan dilaksanakan.
18

 Beranjak dari hal tersebut, berikut 

ini merupakan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti dalam kajian 

pustaka: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Aveka Naviatun Nurul Ilma dengan judul 

STRATEGI INTERNALISASI NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM 

PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI SMP ISLAM PRONOJIWO 

KECAMATAN PRONOJIWO KABUPATEN LUMAJANG.
19

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. 

Pengumpulan datanya sendiri menggunakan wawancara serta dokumentasi 

Penelitian ini menghasilkan: (1) terdapat tiga langkah proses internalisasi, 

yaitu yang pertama Tahap transformasi, kemudian transaksi nilai, dan 

yang terakhir transinternalisasi. 2) Strategi yang digunakan dalam 

menginternalisasi nilai - nilai spiritual pada saat pembelajaran Aqidah 

Akhlak di SMP Islam Pronojiwo yaitu: siswa dibiasakan untuk 

                                                             
18

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: Iain Jember, 2017), 48. 
19

 Aveka Naviatun Nurul Ilma, “Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Spiritual Dalam Pembelajaran 

Akidah Akhlak Di Smp Islam Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang” (Skripsi, 

Uin Maliki Malang, 2015), iii. 
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melaksanakan amaliah, punishment (hukuman), teladan yang diberikan 

guru, nasihat, serta kesadaran diri dalam individu. Beberapa kegiatan 

penunjang proses internalisasi yaitu: Adanya hafalan juz Amma, ibadah 

mingguan, serta ibadah utama yang mendapat paengawasan dari Sekolah. 

Adapun faktor penghambat dalam internalisasi nilai spiritual yaitu: 

Lingkungan tempat tinggal siswa yang kurang mendukung. 3) Keterlibatan 

strategi internalisasi nilai - nilai Spiritual terhadap karakter dan perilaku 

keberagamaan siswa: yaitu menjadikan karakter serta perilaku siswa 

selaras dengan hakikat dari internalisasi nilai-nilai spiritual dan kemudian 

membiasakan hal tersebut dalam kegiatan sehari – hari siswa, Siswa akan 

dilatih untuk lebih menghormati orang lain serta membentuk rasa 

kedisiplinan dan tanggung jawab melalui hukuman yang diberikan oleh 

guru. Pelaksanaan Ibadah harian seperti Salat berjamaah, membaca surah 

Yasin, dan sholat dhuha. Hal tersebut guna. Ibadah Mingguan, seperti 

sholat jum’at, serta Ibadah Musiman (insidental) yang berkaitan dengan 

hari besar Islam. Semua hal itu dilakukan guna melatih rasa tanggung 

jawab serta wujud dalam mendekatkan diri dengan berdoa kepada Allah 

dan menjaga hubungan dengan sesama.
20

 

2. Tesis yang ditulis oleh Laila Nur Hamidah berjudul STRATEGI 

INTERNALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS SISWA MELALUI PROGRAM 

                                                             
20

 Ilma., “Strategi Internalisasi”, Hlm. xiii. 
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KEGIATAN KEAGAMAAN (STUDI MULTI KASUS di SMAN 1 MALANG 

dan MAN 1 MALANG).
21

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan jenis 

penelitian deskriptif dengan analisis. Untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. 

Penelitian ini memperoleh hasil sebagaimana berikut ini: 1) Dalam 

kegiatan keagamaan, nilai yang dapat diajarkan di SMAN 1 Malang yaitu 

nilai amanah, ibadah, ikhlas, jihad, kedisiplinan, keteladanan, serta ikhlas. 

Sedangkan di MAN 1 Malang, pelaksanaan kegiatan keagamaan juga 

ditanamkan nilai-nilai religius seperti nilai ibadah, ikhlas, amanah, jihad, 

serta kedisiplinan. 2) Pembiasaan, reward dan punishment, pembelajaran 

PAI di kelas, serta keteladanan adalah Strategi yang digunakan di SMAN 

1 Malang dalam menginternalisasi. Sedangkan pembiasaan, pemberian 

bimbingan, membuat peraturan sesuai nilai yang berlaku, menciptakan 

suasana religius serta reward dan punishment merupakan strategi yang 

digunakan dalam internalisasi nilai-nilai religius siswa melalui kegiatan 

keagamaan yaitu di MAN 1 Malang. 3) Keterkaitan dalam tingkah laku 

siswa sehari-hari dengan internalisasi nilai religius melalui kegiatan 

keagamaan di SMAN 1 Malang adalah rasa tanggung jawab, 

meningkatkan ketaqwaan, dan motivasi. Sedangkan Implikasi tingkah laku 

siswa sehari-hari dengan internalisasi nilai religius siswa melalui kegiatan 

keagamaan di MAN 1 Malang adalah sikap jujur, saling menghromati, 

                                                             
21

 Laila Nur Hamidah, “Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Religius Siswa Melalui Program Kegiatan 

Keagamaan (Studi Multikasus Di Sman 1 Malang Dan Man 1 Malang)”, (Tesis, Uin Maliki 

Malang, 2016), i. 
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tawadhu’, disiplin, serta meningkatan rasa tanggung jawab dan 

ketaqwaannya kepada Allah.
22

 

3. Tesis yang ditulis oleh Nurhasanah dengan judul INTERNALISASI NILAI 

NILAI SPIRITUAL DALAM MEMBANGUN KARAKTER SISWA 

MELALUI KEGIATAN TAHFIDZUL QUR`AN DI SD SWASTA 

GENERASI BANGSA MEDAN LABUHAN.
23

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Karena Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Ada 

tiga nilai spiritual yang terdaapat dalam pelaksanaan kegiatan 

ektrakulikuler Tahfizul Quran, yakni nilai akidah akhlak, nilai keimanan, 

serta nilai ketaqwaan. (2) Dalam kegiatan ekstra Tahfizul Quran proses 

internalisasi nilai spiritual dilaksanakan dengan pembiasaan dalam sehari-

hari, dengan strategi yang berpusat pada peran dari guru pembimbing, 

pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala yakni harian, bulanan, serta 

per semester yang keseluruhannya dilakukan guna menjaga hafalan siswa. 

(3) Beberapa macam hambatan menanamkan nilai-nilai spiritual dalam 

pembentukan kepribadian siswa melalui ekstrakulikler Tahfizul Quran 

yakni kurangnya koordinasi antara sekolah dan orang tua, serta waktu 

pembelajaran yang diberikan sangat terbatas. Solusi dari hambatan 

                                                             
22

 Hamidah., “Strategi Internalisasi”, Hlm xvi. 
23

 Nurhasanah, “Internalisasi Nilai-Nilai Spiritual Dalam Membangun Karakter Siswa Melalui 

Kegiatan Tahfidzul Qur’an Di Sd Swasta Generasi Bangsa Medan Labuhan”, (Tesis, Uin Sumatera 

Utara Medan, 2020), i. 
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tersebut adalah orang tua yang ikut mengontrol anaknya secara mandiri, 

efisinesi waktu, dan metode reward dan punishment.
24

 

4. Jurnal yang ditulis oleh Syihabuddin berjudul STRATEGI 

INTERNALISASI NILAI SPIRITUAL DALAM PERSPEKTIF GURU DAN 

SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN BANDUNG 

BARAT.
25

 

Jenis penelitian ini yaitu inkuiri naratif. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian inkuiri naratif. Untuk pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

memberikan hasil yakni teladan, perenungan, penjelasan, interaksi, serta 

peniruan dapat ditanamkan dari nilai kepedulian, kesabaran serta 

persaudaraan. Hambatan yang dialami adalah kurangnya keteladanan, pola 

asuh yang berbeda, serta minim kendali untuk dapat mengakses 

informasi.
26

 

5. Jurnal yang ditulis oleh Afidatul Izha, Moh. Murtadho, dan Adi Sudrajat 

berjudul INTERNALISASI NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM 

PEMBENTUKAN AKHLAKUL KARIMAH PESERTA DIDIK DI SMP 

ISLAM MA’ARIF 02 MALANG.
27
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Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan 

data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil 

dari penelitian ini yakni bahwa proses internalisasi yang dilakukan melalui 

program-program keagamaan membawa pengaruh yang baik pada diri 

siswa dengan berkembangnya dan meningkatnya nilai-nilai spiritual dalam 

kepribadian siswa. Hal ini didukung oleh faktor-faktor yang ada di sekolah 

seperti menerapkan pembiasaan yang berkualitas. Faktor pendukung yaitu 

berupa buku-buku agama, sedangkan faktor penghambatnya adalah 

kurangnya dukungan dan kepekaan masyarakat di sekolah, lingkungan 

siswa dan program keagamaan di Sekolah.
28

 

Tabel 2.1 

Pemetaan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama peneliti, 

tahun, dan judul 

penelitian 

Fokus Perbedaan Orisinalitas 

1.  Aveka Naviatun 

Nurul llma, 2015, 

“STRATEGl 

INTERNALISASI 

NILAI-NILAI 

SPIRITUAL 

DALAM 

PEMBELAJARAN 

AKIDAH 

AKHLAK DI SMP 

ISLAM 

PRONOJIWO 

KECAMATAN 

PRONOJIWO 

KABUPATEN 

LUMAJANG”
29

 

a. Bagaimana konsep 

dari internalisasi 

nilai-nilai spiritual 

dalam 

pembelajaran 

Akidah Akhlak di 

SMP Islam 

Pronojiwo? 

b. Bagaiamana 

strategi 

internalisasi nilai-

nilai spiritual 

dalam 

pembelajaran 

Aqidah Akhlak di 

SMP Islam 

Pronojiwo? 

Penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

metode 

pengumpulan 

data 

dokumentasi 

dan 

wawancara 

saja, 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

pengumpulan 

data melalui 

observasi, 

Penelitian 

terdahulu 

difokuskan 

dalam 

penggalian 

tentang strategi 

internalisasi 

nilai spiritual 

yang 

diterapkan 

serta 

difokuskan 

juga terhadap 

kepribadian 

dan nilai 

religius siswa. 
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 Izha, Murtadho, dan Sudrajat, “Internalisasi Nilai-Nilai Spiritual”, Hlm 1.  
29

 Ilma., “Strategi Internalisasi”, Hlm. iii. 



21 

 

 
 

c. Bagaiamana 

implikasi dari 

strategi 

internalisasi nilai-

nilai spiritual 

dalam 

pembelajaran 

Aqidah Akhlak di 

SMP Islam 

Pronojiwo 

terhadap 

kepribadian dan 

sikap religius 

siswa ? 

wawancara 

serta 

dokumentasi. 

2. Laila Nur Hamidah, 

2016, “STRATEGl 

INTERNALISASI 

NILAI-NILAI 

RELIGIUS SISWA 

MELALUI 

PROGRAM 

KEGIATAN 

KEAGAMAAN 

(STUDI MULTI 

KASUS di SMAN 

1 MALANG dan 

MAN 1 

MALANG)”
30

 

a. Apa saja nilai-nilai 

religius yang 

ditanamkan 

melalui program 

kegiatan 

keagamaan di 

SMAN 1 Malang 

dan MAN 1 

Malang? 

b. Bagaimana 

strategi 

internalisasi nilai-

nilai religius siswa 

yang ditanamkan 

melalui program 

kegiatan 

keagamaan di 

SMAN 1 Malang 

dan MAN 1 

Malang? 

c. Bagaimana 

implikasi 

internalisasi nilai-

nilai religius siswa 

yang religius 

terhadap perilaku 

sehari-hari melalui 

program kegiatan 

keagamaan di 

SMAN 1 Malang 

Penelitian 

terdahulu 

merupakan 

jenis penelitian 

studi multi 

kasus yang 

terfokus di 

dalam dua 

lokasi 

penelitian, 

sementara 

jenis penelitian 

ini merupakan 

jenis penelitian 

studi kasus 

yang hanya 

terfokus di 

dalam satu 

lokasi 

penelitian.  

Penelitian 

sebelumnya 

berfokus pada 

pembentukan 

nilai-nilai 

keagamaan 

siswa melalui 

kegiatan 

keagamaan. 
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 Hamidah., “Strategi Internalisasi”, Hlm i. 
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dan MAN 1 

Malang? 

3. Nurhasanah, 2020, 

“INTERNALISASl 

NILAI NILAI 

SPIRITUAL 

DALAM 

MEMBENTUK 

KARAKTER 

SISWA MELALUI 

KEGIATAN 

EKSTRAKULIKU

LER TAHFlDZUL 

QUR’AN DI SD 

SWASTA 

GENERASI 

BANGSA MEDAN 

LABUHAN”
31

 

a. Bagaimana nilai-

nilai spiritual pada 

kegiatan 

ekstrakulikuler 

Tahfidzul Qur’an 

di SD Swasta 

Generasi Bangsa? 

b. Bagaimana proses 

penanaman nilai-

nilai spiritual 

dalam membentuk 

karakter siswa 

melalui kegiatan 

ekstrakulikulerTah

fidzul Qur’an di 

SD Swasta 

Generasi Bangsa? 

c. Apa saja hambatan 

dalam 

menanamkan 

nilai-nilai spiritual 

pada kegiatan 

ekstrakulikuler 

Tahfidzul Qur’an 

untuk membentuk 

karakter siswa di 

SD Swasta 

Generasi Bangsa? 

Penelitian 

terdahulu 

meneliti di 

jenjang 

Sekolah Dasar 

(SD), 

sedangkan 

penelitian ini 

meneliti di 

jenjang 

Madrasah 

Tsanawiyah 

(MTs) yang 

secara 

tingkatan 

setara dengan 

Sekolah 

Menengah 

Pertama 

(SMP). 

Penelitian 

sebelumnya 

berfokus pada 

pembentukan 

karakter 

melalui 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

Tahfidzul 

Quran. 

4. Syihabuddin, 2019, 

“STRATEGI 

INTERNALISASI 

NILAI SPIRITUAL 

DALAM 

PERSPEKTIF 

GURU DAN 

SISWA SEKOLAH 

MENENGAH 

ATAS DI 

KABUPATEN 

BANDUNG 

BARAT”
32

 

a. Nilai apakah yang 

penting untuk 

ditanamkan ke 

dalam diri siswa? 

b. Bagaimana cara 

menanamkannya? 

c. Siapa yang paling 

berhak 

menanamkan nilai 

tersebut? 

Jenis 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu inkuiri 

naratif, 

Adapun jenis 

penelitian ini 

yaitu studi 

kasus.  

Penelitian 

terdahulu 

difokuskan 

dari sudut 

pandang 

peserta didik 

dan guru di 

SMA. 

                                                             
31
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32
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5. Afidatul Izha, Moh. 

Murtadho, dan Adi 

Sudrajat, 2020, 

“INTERNALISASI 

NILAI-NILAI 

SPIRITUAL 

DALAM 

PEMBENTUKAN 

AKHLAKUL 

KARIMAH 

PESERTA DIDIK 

DI SMP ISLAM 

MA’ARIF 02 

MALANG”
33

 

a. Proses 

internalisasi nilai-

nilai spiritual 

dalam 

pembentukan 

akhlakul karimah 

peserta didik di 

SMP Islam 

Ma’arif 02 

Malang. 

b. Pengaruh nilai-

nilai spiritual 

dalam 

pembentukan 

akhlakul karimah 

peserta didik di 

SMP Islam 

Ma’arif 02 

Malang. 

c. Faktor pendukung 

dan penghambat 

internalisasi nilai-

nilai spiritual 

dalam 

pembentukan 

akhlakul karimah 

peserta didik. 

Penelitian 

sebelumnya 

hanya berpusat 

dalam seputar 

internalisasi 

nilai spiritual, 

sedangkan 

penelitian ini 

mengkaji 

strategi yang 

digunakan 

untuk 

menginternalis

asi nilai-nilai 

spiritual. 

Penelitian 

sebelumnya 

telah 

difokuskan 

pada 

pembentukan 

karakter moral 

pada siswa di 

SMP Islam 

Ma’arif 02 

Malang. 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sekarang 

bukanlah plagiasi atau meniru dari penelitian terdahulu, melainkan penelitian 

saat ini yang akan dilakukan yaitu untuk meneruskan dan mengembangkan 

dari penelitian terdahulu. 

B. Kajian Teori 

1. Strategi Internalisasi 

Sebuah rencana penaklukan dan memenangkan peperangan yang 

dikerjakan oleh para petinggi seperti jenderal dan dipahami sebagai 

generalship merupakan pengertian strategi pada awalnya. Nanang Fatah 

                                                             
33

 Izha, Murtadho, dan Sudrajat, “Internalisasi Nilai-Nilai Spiritual”, Hlm 1. 
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berpendapat bahwasannya rencana berjangka panjang dan menyeluruh 

dalam mencapai tujuan dengan menggunakan langkah yang sistemis dan 

sistematis adalah makna dari strategi.
34

 

Strategi seringkali digunakan sebagai bentuk sarana dalam proses 

pembelajaran untuk dapat memperoleh sesuatu yang dituju. Proses belajar 

di dalamnya terdapat beberapa unsur yaitu siswa, tujuan dan proses kerja 

demi memperoleh tujuan.
35

 Salah satu dari proses kerja dalam meraih 

tujuan yaitu tentang bagaimana cara seorang pendidik dalam memberikan 

pembelajaran terhadap peserta didik. Dan dari sekian banyak cara maupun 

metode yang digunakan, salah satunya yaitu menggunakan penanaman 

pola pikir, sikap maupun perilaku kepada peserta didik atau yang biasa 

disebut sebagai internalisasi. 

Sebelum proses pelaksanaan internalisasi tentunya harus menyusun 

strategi agar proses pelaksanaan intenalisasi berjalan seperti yang 

diperlukan. Strategi internalisasi adalah penjelasan tentang upaya untuk 

menyuntikkan ide, sikap, dan perilaku di luar diri sendiri dan untuk 

memperoleh nilai dengan kedalaman kemampuan yang telah ditentukan 

melalui pembinaan dan bimbingan. Dan di lingkup lembaga pendidikan, 

target dari upaya yang telah direncanakan untuk menanamkan hal-hal 

tersebut yaitu seorang peserta didik. 

Proses internalisasi nilai dalam lembaga pendidikan tidak dapat 

dilakukan dengan segera, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan 

                                                             
34

 Ahmad, Manajemen Strategis, (Makassar: Cv. Nas Media Pustaka, 2020), 1-2. 
35

 Tarpan Suparman, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Purwodadi: Cv. Sarnu Untung, 2020), 115. 
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dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan. Para pakar sudah 

menumbuhkan teori strategi yang digunakan sebagai penanaman nilai 

terhadap peserta didik. Teori strategi internalisasi nilai yang populer di 

kalangan praktisi pendidikan meliputi Strategi Keteladanan (modelling), 

Strategi Latihan/ Pembiasaan, dan Strategi Pemberian Nasihat.
36

 

a. Strategi Keteladanan (modelling) 

Strategi keteladanan atau yang biasa disebut modelling adalah 

pengajaran yang diberikan oleh orang tua, guru, maupun individu lain 

secara tidak sadar dengan modal pengetahuan dan perasaan mengenai 

manfaat sesuatu yang ditiru.
37

 

Memberikan contoh baik itu cara berpikir, sifat, dan perbuatan 

merupakan pendidikan yang berlandaskan pada keteladanan. Beranjak 

dari hal tersebut, keteladanan dapat dicontoh kemudian ditiru dari 

orang lain oleh seseorang, tetapi keteladanan dalam hal ini 

menyelaraskan dengan Pendidikan Agama Islam, terkait dengan 

keteladanan baik saja.
38

  

Menurut Abdullah Ulwan pendidik mungkin akan mudah 

mengucapkan materinya dengan cara lisan, namun jika pendidik tidak 

memberi contoh tentang apa yang disampaikan tentu akan membuat 

anak anak kesulitan untuk memahami pesan itu. Agar mereka bisa 

                                                             
36

 Muhammad Munif, “Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Pai Dalam Membentuk Karakter Siswa”, 

Jurnal Edureligia, Vol. 01 Nomor 01, 2017, 7. 
37
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berkembang baik itu secara fisik atau rohaninya, serta memiliki akhlak 

yang baik tentunya diperlukan keteladanan yang baik pula untuk 

melaksanakan tujuan pendidikan.
39

 

b. Strategi Latihan/ Pembiasaan 

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang sehingga 

menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Mendidik dengan latihan dan 

pembiasaan adalah mendidik dengan cara memberikan latihan-latihan 

dan membiasakan untuk dilakukan setiap hari.
40

Strategi Latihan/ 

Pembiasaan (habituasi) Secara harfiah dipahami sebagai proses 

menjadi terbiasa atau dengan "sesuatu" untuk masuk ke kebiasaan atau 

praktik melakukan "sesuatu" yang intrinsik dengan lingkungan kerja. 

Lebih lanjut sesuatu yang membuat sebuah hal menjadi hal yang 

terbiasa dilakukan merupakan makna dari pembiasaan.
41

 

Strategi latihan/ pembiasaan merupakan sebuah rencana dalam 

menerapkan sebuah perilaku yang terkait dalam pembelajaran yang 

dalam konteks penelitian ini yaitu penanaman nilai terhadap siswa 

yang dilaksanakan dengan berulang, maka dari itu siswa dapat 

menyesuaikan diri dalam pelaksanaan hal tersebut. Kegiatan yang 

dapat memicu pembiasaan yang dapat dilakukan di lingkungan 

madrasah misalnya ketika masuk waktu dzuhur melaksanakan salat 

dzuhur berjamaah setiap hari, membaca Al-Qur’an tiap sebelum 

                                                             
39

 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), 178. 
40
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dimulainya jam pelajaran pertama, dan juga membaca Asma’ul Husna 

tiap menjelang pulang sekolah yang semua kegiatan itu dapat 

dilaksanakan guru dan siswa dengan saling berdampingan. 

c. Strategi Pemberian Nasihat 

Kata yang terdapat di dalam Al-Qur’an bahwasannya nasehat 

disebutkan dengan kata “mau’izah”. Mau’izah artinya tadzkir 

(peringatan). Pemberian nasihat harusnya dilakukan berulang kali 

sehingga orang yang dinasihati dapat terkesan serta tergerak hatinya 

untuk mengikuti nasihat. Nasehat adalah memberikan pelajaran kepada 

seseorang tentang kebaikan.
42

 

Pelaksanaan strategi pemberian nasehat dalam penelitian ini 

yaitu dengan sebagai contoh dan tidak hanya pendidik terhadap peserta 

didik saja, namun keteladanan ini juga bisa dilakukan terhadap sesama 

peserta didik dengan cara saling mengingatkan bila telah melakukan 

kesalahan. 

2. Nilai Spiritual 

Nilai adalah sesuatu yang penting dan berguna bagi manusia. Nilai 

dapat disebut juga model normatif yang mendefinisikan perilaku yang 

diinginkan untuk suatu sistem dalam kaitannya dengan lingkungannya, 

terlepas dari fungsinya. Adapun menurut Sutarjo Adisusilo, nilai 

merupakan sebuah hal dan dapat menjadikan hal tersebut berguna, 
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diinginkan, dihargai, dikejar, dan disukai serta dapat menjadikan 

seseorang yang menghayatinya dapat memperoleh martabat.
43

 

Adapun spiritual yaitu kemampuan memahami sesuatu oleh jiwa 

individu dan berhubungan dengan hati, ruh, dan jiwa individu tersebut. 

Berdasarkan pada spiritualitas sebagai cara jika terdapat pengalaman atau 

keberadaan yang terjadi terhadap dirinya yang perlu dipahami.
44

 

Spiritualitas adalah dasar untuk pengembangan harga diri, nilai-nilai, 

moralitas dan rasa memiliki. Spiritualitas merupakan dasar bagi 

tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan juga rasa memiliki. 

Spiritualitas dapat mewariskan makna serta kesan mendalam sebagai 

bentuk pengalaman psikis yang dialami pada diri individu. 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami nilai spiritual merupakan 

target yang bisa digunakan sebagai sasaran demi mencapai tujuan terdiri 

dari sejumlah elemen yang saling berhubungan antar komponen dengan 

berorientasi terhadap sesuatu yang fundamental, penting dan mampu 

menggerakkan serta mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku 

seseorang serta berlaku dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap 

lingkungan sekitar maupun pada Allah SWT. Menurut Profesor 

Notonegoro, nilai spiritual itu terbagi menjadi empat, yaitu nilai religius, 

nilai estetika, nilai moral, nilai kebenaran/empiris.
45

 

                                                             
43
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a. Nilai Religius 

Nilai Religius adalah nilai yang didasarkan pada perilaku yang 

menunjukkan kepatuhan kepada perintah dan larangan Tuhan Yang 

Maha Esa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Religius 

merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri manusia yang 

mendorong bertingkah laku bersikap dan bertindak sesuai dengan 

ajaran ajaran agama yang dianut.
46

 

Penerapan nilai-nilai religius dalam lingkungan madrasah bisa 

dilaksanakan melalui beberapa metode, misalnya melalui kebijakan 

yang dilaksanakan oleh kepala madrasah, melaksanakan pembelajaran 

serta pengajaran di kelas, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan 

secara bersama-sama, serta melaksanakan budaya serta tingkah laku 

warga madrasah secara kontinyu, maka dari itu hal ini dapat tercipta 

budaya nilai religius yang terletak dalam lingkungan lembaga 

pendidikan.  

b. Nilai Estetika 

Nilai estetika adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kreasi 

yang berhubungan dengan seni. Dengan seni itulah, nantinya bisa 

dijadikan sebagai media dan alat kesenangan, sebagai ekspresi yang 

sebenarnya tentang pengalaman. Namun, lebih jauh dari itu, maka 

dalam dunia pendidikan hendaklah nilai estetika menjadi patokan 

penting dalam proses pengembangan pendidikan yakni dengan 
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menggunakan pendekatan estetis-moral, dimana setiap persoalan 

pendidikan Islam dilihat dari perspektif yang mengikutsertakan 

kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, guru, pemerintah, 

pendidik, serta masyarakat luas.
47

 

Maxine Grenee membahas komponen estetika secara rinci dan 

keterkaitannya bagi pendidikan. Dia percaya bahwa nilai-nilai estetika 

harus diajarkan kepada siswa agar mereka tahu bagaimana belajar 

secara bermakna. Pendidikan nilai didalamnya terdapat proses dalam 

pemahaman rasa, pilihan pribadi, dan tatanan yang memiliki kaitan 

dengan karakter estetika bagi guru dan siswa. Menurutnya, 

pembelajaran estetika menitikberatkan pada pusat yang penting, yaitu 

sebuah titik dimana timbangan rasa optimal serta nilai-nilai keindahan 

dalam proses belajar sebagai momen untuk penyadaran nilai-nilai 

tersebut.
48

  

c. Nilai Moral 

Nilai moral adalah suatu bagian dari nilai, yaitu nilai yang 

menangani kelakuan baik atau buruk dari manusia. Moral selalu 

berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. 

Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakan manusia. Nilai 
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moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan manusia 

sehari-hari.
49

  

Nilai moral ini erat kaitannya dengan aspek spiritual, dimana 

dalam hal penerapan sebuah nilai spiritualisme salah satunya adalah 

dengan bersikap maupun berperilaku sesuai dengan peraturan dari 

Tuhan sebagai salah satu unsur dalam spiritualitas sebagai manifestasi 

hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Hal ini juga dapat 

diwujudkan dengan berperilaku sesuai dengan peraturan sosial atau 

kebiasaan terhadap lingkungan masyarakat dimana tempat kita tinggal 

maupun terhadap alam sekitar.  

d. Nilai Kebenaran/ empiris 

Nilai kebenaran/ empiris adalah nilai yang berlandaskan dari 

cara berpikir dengan akal sehat yang selaras dengan logika dengan 

berdasarkan dari fakta yang ada, Misalnya ilmu pengetahuan bahwa 

api itu panas.
50

  

Dalam nilai kebenaran atau empiris ini manusia sebagai 

makhluk harus dapat memanfaatkan akal sehat dan logika sebagai 

karunia daripada Tuhan untuk digunakan sebagai sarana untuk berfikir 

dengan tujuan untuk mencari hakikat dari kebenaran terhadap sesuatu, 

misalnya dalam aspek ilmu pengetahuan. 
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3. Pembelajaran Akidah Akhlak 

Pembelajaran dalam KBBI yaitu berusaha untuk mendapatkan 

kecerdasan atau pengetahuan, atau mengubah perilaku atau persepsi yang 

disebabkan oleh pengalaman itu.
51

Akidah merupakan suatu keyakinan, 

utuh, tenang, seperangkat kebenaran yang sesuai fitrah, menyelamatkan 

akal, dan menentramkan hati dan kemudian dimanifestasikan melalui 

perbuatan. Akhlak yaitu sesuatu yang dilakukan secara spontan dan tidak 

melalui pertimbangan serta pemikiran matang yang sudah dibiasakan dan 

dilatih sejak lahir sehingga telah membekas dalam jiwa.
52

 

Pembelajaran Akidah Akhlak merupakan proses pemberian ilmu 

pengetahuan kepada murid yang dilakukan oleh guru tentang keyakinan 

terhadap Allah SWT dan dengan menerapkan sifat, tingkah laku, dan 

perbuatan yang baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku sebagai 

bentuk manifestasi dari menjalankan Akidah, yaitu menaati semua 

perintah-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang oleh-Nya. 

Pembelajaran Akidah Akhlak pada umumnya telah diberikan dalam 

lembaga pendidikan formal islam yang dimulai sejak kelas 1-6 di 

Madrasah Ibtida’iyah, dan pada jenjang pendidikan menengah yaitu kelas 

7-9 Madrasah Tsanawiyah, hingga ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kelas 

10-12 Madrasah Aliyah.  
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a. Ruang Lingkup Pembelajaran Akidah Akhlak 

Terdapat beberapa hal yang mendasari dari ruang lingkup 

pembelajaran Akidah. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA, menjelaskan 

di dalam Ensiklopedi Aqidah Islam ruang lingkup akidah berlandaskan 

tiga aspek yakni: 

1) Persepsi dari dasar pengajaran dalam agama (Ma’rifatul Mabda’), 

yakni tinjauan tentang Allah. Hal ini juga berlaku dengan sifat 

Wajib Allah, sifat mustahil bagi Allah, serta sifat yang bisa ada dan 

bisa tidak ada bagi Allah (Wajib, Mustahil, dan Jaiz). Dan masih 

dalam lingkup tersebut, Bisakah Tuhan terlihat pada Hari 

Penghakiman (ru’yat Allah). 

2) Persepsi dari pembawa berita dalam keagamaan (Ma’rifat al-

Wasithah), yang mempelajari utusan Allah SWT (Nabi dan Rasul), 

mengenai eksistensi para utusan tersebut, serta para utusan Allah 

SWT yang mempunyai sifat wajib, mustahil, dan jaiz juga. Dalam 

hal ini termasuk juga kitab suci yang diturunkan Allah kepada 

beberapa dari mereka para utusan serta ciri-ciri kitab yang 

diturunkan. Pembahasan lain adalah tentang malaikat, membahasa 

tentang hakikat, fingsi serta tugas mereka. 
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3) Pengenalan dari problematika yang dialami kelak ketika di ujung 

kematian (Ma’rifat al-Ma’ad). Pembahasannya mencakup tentang 

surga dan neraka, alam barzakh, mizan, dan lainnya.
53

 

Adapun ruang lingkup dari Akidah Akhlak yang terdapat dalam 

penjelasan yang ada diatas tak jauh beda dari pembelajaran yang ada di 

sekolah-sekolah. Sebut saja ruang lingkup di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) mengenai pembelajaran Akidah Akhlak yaitu tentang 6 perkara 

rukun iman dalam islam.
54

 Hal ini juga berlaku terhadap pembelajaran 

Akidah Akhlak yang ada di tingkat Madarasah Aliyah. Hanya saja 

yang membedakan yaitu tentang tingkat yang lebih tinggi serta 

pembahasan yang lebih luas dan mendalam. 

b. Tujuan serta fungsi pembelajaran Akidah Akhlak 

Pembelajaran Akidah Akhlak bersifat praktis serta 

menitikberatkan terhadap pemahaman, pengetahuan, juga penghayatan 

yang dijadikan landasan dalam menjalani tingkah laku di kehidupan 

sehari-hari. Tujuan dalam pembelajaran Akidah Akhlak yaitu 

meninggikan kesadaran serta meningkatkan dan menanamkan 

keimanan sehingga menjadikan individu tersebut menjadi makhluk 

yang bertaqwa serta mengimani Allah.
55

 

Pembelajaran Akidah Akhlak memiliki fungsi sebagai berikut: 
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1) Memberikan pemahaman serta tuntunan terhadap siswa supaya 

bisa hidup dan beriman dengan akidah yang benar tentang Allah, 

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari 

akhir dan qada qadar-Nya. 

2) Membimbing serta membagikan ilmu pengetahuan terhadap siswa 

supaya ikut dalam mengamalkan serta menghayati ajaran agama 

Islam dengan baik, terutama dalam bidang akhlak.
56

 

c. Karakteristik pembelajaran Akidah Akhlak 

Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

memiliki karakteristik yang berlandaskan terhadap beberapa aspek 

sebagai berikut: 

1) Membentuk keyakinan yang kuat dan kokoh terhadap 6 perkara 

Rukun Iman dan diharapkan bagi siswa untuk dapat istiqomah 

menerapkan keyakinan tersebut. 

2) Terdapat tiga tahapan dalam proses pembentukannya: 

a) Pemahaman serta pengetahuan Akidah yang lurus (rukun iman) 

oleh siswa, dan memahami serta mengetahui terhadap akhlak 

yang baik serta yang akhlak yang buruk. 

b) Siswa dapat menghayati dengan benar pengetahuan tentang 

Akidah serta keinginan untuk memanifestasikannya dalam 

kehidupan yang dijalani. 
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c) Adanya keinginan yang kuat dari siswa agar terbiasa 

mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang 

buruk sehingga dapat menjadi individu yang senantiasa terjaga 

dalam segala perbuatannya serta hubungannya terhadap 

siapapun dan apapun itu. 

3) Usaha untuk meningkatkan pengetahuan siswa melalui 

pembelajaran Akidah Akhlak dengan melalui keimanan serta 

ketakwaan siswa, memperbaiki diri sendiri, serta menjauhi akhlak 

yang buruk hingga akhirnya siswa dapat terbentuk Akidah 

Akhlaknya dalam diri masing-masing.
57

 

d. Metode pembelajaran Akidah Akhlak 

Metode merupakan sebuah kaidah yang digunakan untuk belajar 

yang dalam pembahasan kali ini yaitu tentang pembelajaran Akidah 

Akhlak. Pembelajaran Akidah Akhlak pada hakikatnya masih 

termasuk dalam Pendidikan Agama Islam, sehingga tidak heran jika 

banyak metode dalam pembelajaran Akidah Akhlak yang hampir sama 

seperti metode pendidikan Agama Islam. Akidah Akhlak dapat 

menggunakan beberapa metode seperti berikut ini: 

1) Metode Teladan,  

Metode Teladan atau meniru yakni suatu metode 

pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan 

contoh teladan yang baik kepada anak didik. Dalam Al-Qur’an, 
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kata teladan diproyeksikan dengan kata uswah yang kemudian 

diberikan sifat dibelakangnya seperti hasanah yang berarti teladan 

yang baik. Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan 

dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan contoh teladan 

yang baik kepada anak didik agar ditiru dan dilaksanakan. 

Berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang akan ditanamkan 

pada terdidik, sehingga tanpa sengaja menjadi teladan bagi 

terdidik.
58

 

2) Metode Kisah Qurani dan Nabawi 

Metode kisah qurani dan nabawi disebut juga metode cerita 

yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa, baik lisan 

maupun tertulis dengan  menyampaikan pesan dari sumber pokok 

sejarah Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadis, memberikan kekuatan 

psikologis kepada peserta didik, dalam artian bahwa dengan 

mengemukakan kisah-kisah nabi kepada peserta didik, mereka 

secara psikologis terdorong untuk menjadikan nabi-nabi tersebut 

sebagai uswah (suri tauladan).
59

 

3) Metode Nasehat 

Metode Nasihat atau yang disebut juga metode amtsal atau 

ibrah dabmauidzhoh, yakni metode pendidikan dan pengajaran 

dengan cara pendidik memberi motivasi. Metode ibrah atau 

mau’zhah sangat efektif dalam pembentukan mana anak didik 
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terhadap hakekat sesuatu, serta memotivasinya untuk bersikap 

luhur, berakhlak mulia dan membekalinya dengan prinsip-prinsip 

Islam. Menurut Al-Qur’an, metode nasihat hanya diberikan kepada 

mereka yang melanggar peraturan dalam arti ketika sesuatu 

kebenaran telah sampai kepadanya, mereka seolah-olah tidak mau 

tau kebenaran tersebut terlebih melaksanakannya. Pernyataan ini 

menunjukkan adanya dasar psikologis yang kuat, karena orang 

pada umumnya kurang senang dinasihati, terlebih jika ditunjukkan 

kepada pribadi tertentu.
60

 

4) Metode Pembiasaan, 

Metode pembiasaan (habituation) adalah proses 

pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat 

otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Proses 

pembiasaan berawal dari peniruan, selanjutnya dilakukan 

pembiasaan. Contohnya seperti pembiasaan berdoa sebelum 

melakukan pembelajaran, pembiasaan membaca ayat Al-Qur’an, 

pembiasaan sholat dhuha, dan lain sebagainya.
61

 

5) Metode Hukuman  

Metode hukuman atau yang disebut juga targib dan tarhib 

adalah suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara 

pendidik memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan 

peserta didik. Istilah targib dan tarhib dalam Al-Qur’an dan Hadis 
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berarti ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan 

oleh suatu dosa kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hal ini juga dapat 

diartikan sebagai ancaman Allah melalui penonjolan salah satu 

sifat keagungan dan kekuatan Ilahiyah agar mereka (peserta didik) 

teringat untuk tidak melakukan kesalahan.
62

  

6) Metode Dialog 

Metode dialog atau bisa juga disebut khiwar, merupakan 

metode yang meliputi dialog khitabi dan ta’abudi (bertanya dan 

menjawab) dialog deskriptif dan dialog naratif (menggambarkan 

dan lalu mencermati), dialog argumentatif (berdiskusi lalu 

mengemukakan alasan), dan dialog nabawi (menanamkan rasa 

percaya diri, lalu beriman). Untuk yang terakhir ini, dialog Nabawi 

sering dipraktekkan oleh sahabat ketika mereka bertanya sesuatu 

kepada Rasulullah.
63

 

7) Metode Diskusi 

Metode Diskusi atau bisa juga disebut munadzarah adalah 

sebuah metode yang melakukan musyawarah guna mencari 

kebenaran. Metode ini harus dilakukan dengan penghayatan, kalem 

dan penuh keinsyafan. Dan tidak akan berhasil, bila dilaksanakan 

dengan cara kekerasan dan berlatar belakang yang tidak baik.
64
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan pendektan kualitatif dalam penelitian ini. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan 

berupaya menggali makna dari suatu fenomena.
65

 Peneliti menggunakan Field 

Research atau penelitian lapangan, dengan jenis penelitian studi kasus. Studi 

kasus adalah jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melaksanakan 

eksplorasi secara mendalam terhadap proses, aktivitas, kejadian, serta 

program, dan peneliti mengumpulkan data dengan detail dan menggunakan 

prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.
66

 

Peneliti telah melaksanakan penelitian dengan mengeksplorasi data 

yang terkait dengan strategi internalisasi nilai spiritual dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap siswa kelas IX mulai dari proses, aktivitas, kejadian, 

serta program yang digunakan dalam menginternalisasi nilai spiritual dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak dan kemudian data tersebut telah dipilah 

sehingga menghasilkan data yang kredibel sesuai dengan yang diinginkan oleh 

peneliti.  

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Jadid 

yang letak lokasinya di Murukan Gang III, Kecamatan Prajurit kulon, Kota 
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Mojokerto. Titik dari lokasi MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto ini yaitu 100M 

sebelah barat terdapat RSUD Kota Mojokerto dan Kantor Desa Surodinawan, 

50M diutara terdapat Pondok Pesantren Nurul Huda, di sebelah timur terdapat 

sungai Brangkal dan sebelah selatan adalah pemukiman padat penduduk dari 

Murukan Gang I dan II. Madrasah ini merupakan salah satu dari dua 

Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

yang ada di Kota Mojokerto. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan pada saat situasi 

pandemi, sekolah beserta madrasah lain yang setara menerapkan sistem 

pembelajaran full daring. Dan penerapan sistem pembelajaran di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto pada saat ini tidak sepenuhnya menggunakan sistem 

daring, namun tetap masuk ke sekolah seperti biasanya. Akan tetapi, terdapat 

pembagian jam serta hari dari masing-masing tingkatan kelas. Sehingga dari 

pertimbangan tersebut, peneliti dapat mengambil kesempatan dalam 

melaksanakan penelitian dengan mengamati secara langsung bagaimana 

kegiatan pembelajaran di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto, khususnya dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak yang menyangkut tentang Strategi Internalisasi 

Nilai Spiritual terhadap peserta didik. 

C. Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan subyek penelitian yang ditentukan 

menggunakan teknik purposive. Teknik purposive ini merupakan teknik 

mengambil data dengan melakukan pertimbangan yang sesuai dengan tema 
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penelitian yang diambil.
67

 Pertimbangan ini yaitu dengan memilih orang yang 

dapat dijadikan sebagai narasumber sehingga kemudian peneliti dapat 

menggali data dari informasi yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Dan 

berdasarkan uraian tersebut, narasumber yang telah dipilih oleh peneliti yaitu: 

1. Guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas IX MTs Nurul Jadid, yaitu 

sebagai salah satu dari dua subyek penelitian yang berperan sebagai pihak 

yang menyusun dan menerapkan strategi yang digunakan untuk 

internalisasi nilai spiritual dalam pembelajaran Akidah Akhlak terhadap 

siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. 

2. Siswa kelas IX MTs Nurul Jadid, yaitu merupakan subyek penelitian 

lainnya sebagai pihak yang berperan menerima internalisasi nilai spiritual 

ketika melaksanakan pemebelajaran Akidah Akhlak yang oleh guru mata 

pelajaran Akidah Akhlak. Jumlah siswa yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini yaitu sebanyak 3 orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang krusial dalam penelitian. 

Tanpa adanya pengumpulan data, maka peneliti tidak akan bisa memperoleh 

data yang otentik selaras dengan tema penelitian.
68

 Peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data. Teknik 

observasi mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan agar 
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mendapatkan data sesuai dengan yang diinginkan. Data yang diperoleh 

dapat mencakup tentang kebiasaan, perilaku, struktur, dan lain sebagainya 

yang terdapat di lokasi penelitian sesuai dengan tema yang diambil oleh 

peneliti.
69

 

Data yang diperoleh dengan teknik observasi yaitu meliputi tentang: 

a. Strategi Internalisasi Keteladanan (Modelling) dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto, meliputi data tentang; proses pelaksanaan dari 

strategi keteladan dalam pelaksanaan pembelajran Akidah Akhlak 

terhadap siswa kelas IX MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. 

b. Strategi Internalisasi Latihan dan Pembiasaan dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto, meliputi data tentang: proses dari pelaksanaan 

strategi latihan dan pembiasaan yang diterapkan dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap siswa kelas IX MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto, Peranan siswa dalam strategi latihan dan pembiasaan, Hasil 

dan tindak lanjut dari strategi latihan dan pembiasaan. 

c. Strategi Internalisasi Pemberian Nasihat dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto, meliputi data tentang: proses dalam pemberian nasihat oleh 

guru Akidah Akhlak terhadap siswa kelas IX MTs Nurul Jadid Kota 
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Mojokerto, Peran siswa dalam strategi pemberian nasihat terhadap 

temannya, Tindak lanjut dari strategi pemberian nasihat. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah tanya jawab antara satu atau 

beberapa pihak dengan pihak yang lain, yang terdiri dari penanya dan 

penjawab. Wawancara ini berguna untuk memperoleh suatu jawaban atas 

pertanyaan yang dilayangkan oleh si penanya.
70

 Wawancara merupakan 

suatu interaksi yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian 

terkait hal-hal yang hendak diketahui oleh peneliti untuk mengumpulkan 

sebuah data penelitian tentang Strategi internalisasi nilai spiritual dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak terhadap siswa kelas IX MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto. Adapun data yang diperoleh pada saat wawancara yaitu: 

a. Strategi Internalisasi Keteladanan (Modelling) dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto, meliputi tentang: Cara guru Akidah Akhlak 

dalam melaksanakan strategi keteladanan terhadap siswa kelas IX MTs 

Nurul Jadid Kota Mojokerto, tanggapan dari siswa terhadap penerapan 

strategi keteladanan. 

b. Strategi Internalisasi Latihan dan Pembiasaan dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto, meliputi tentang: Cara guru Akidah Akhlak 

dalam memberikan latihan dan pembiasaan terhadap siswa kelas IX 
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MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto, tanggapan dari siswa terhadap 

penerapan strategi latihan dan pembiasaan. 

c. Strategi Internalisasi Pemberian Nasihat dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto, Cara guru Akidah Akhlak dalam melaksanakan 

strategi pemberian nasihat terhadap siswa kelas IX MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto, tanggapan dari siswa terhadap penerapan strategi 

pemberian nasihat. 

3. Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto mengatakan metode dokumentasi merupakan 

data terkait hal-hal variabel yang berupa surat kabar, buku, transkrip, 

catatan, prasasti notulen rapat, majalah, agenda, lengger, dan sebagainya.
71

 

Data yang diperoleh dalam dokumentasi yaitu: 

a. Strategi Internalisasi Keteladanan (Modelling) dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto, meliputi tentang: foto pelaksanaan ketika guru 

Akidah Akhlak melaksanakan strategi keteladanan terhadap siswa 

kelas IX MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto, nilai portofolio siswa dari 

materi (Mengkomunikasikan hasil analisis kisah keteladanan Sahabat 

Umar bin Khattab r.a dan Aisyah r.a)  yang diterapkan dalam strategi 

keteladanan. 
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b. Strategi Internalisasi Latihan dan Pembiasaan dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto, meliputi tentang: Foto pelaksanaan ketika guru 

Akidah Akhlak memberikan latihan dan pembiasaan terhadap siswa 

kelas IX MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto, lembar kerja siswa dalam 

materi (Qada’ dan Qadar) yang diterapkan sebagai bentuk strategi 

latihan dari guru Akidah Akhlak. 

c. Strategi Internalisasi Pemberian Nasihat dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto, meliputi tentang: foto pelaksanaan ketika guru 

Akidah Akhlak melaksanakan strategi pemberian nasihat terhadap 

siswa kelas IX MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. 

E. Analisis Data 

Teknik analisis data adalah kegiatan yang terus dilaksanakan selama 

penulisan berlangsung, yang diawali pada saat pengumpulan data sampai 

dengan tahap menulis laporan.
72

 

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif dengan model 

Miles dan Huberman, yaitu Kondensasi data (Data Condensation), Penyajian 

data (Display Data), dan Kesimpulan (Verification) yang dapat diuraikan 

sebagaimana berikut ini:
73
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1. Kondensasi Data (Data Collection) 

Data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data kemudian 

diolah menggunakan kata-kata yang dirancang sendiri oleh penulis. 

Sehingga data yang dapat dikategorikan penting dan sesuai dengan 

penelitian secara otomatis terpilih dan sebaliknya data yang kurang 

penting akan disisihkan. Dengan menggunakan proses kondensasi, peneliti 

juga bisa sewaktu-waktu mengganti data yang ada dengan data lain yang 

telah diperoleh pada saat mengumpulkan data. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Langkah yang dapat diambil selanjutnya yaitu penyajian data. data 

yang telah diambil kemudian direduksi oleh peneliti sehingga dapat 

diringkas secara mengerucut lalu dapat diambil kesimpulan dari data 

tersebut. Penyajian data dapat dipaparkan dengan skema, bagan, uraian 

singkat, atau lainnya. 

3. Kesimpulan (Verification) 

Langkah ketiga atau yang terakhir ini yaitu penarikan sebuah 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan sebuah proses dimana 

peneliti akan meringkas data yang telah dikumpulkan, diolah, lalu 

dijabarkan sejak awal hingga akhir penelitian.  

F. Keabsahan Data 

Yaitu pengecekan data yang dikelompokkan berdasarkan waktu, teknik, 

serta sumber yang dilaksanakan ketika proses penelitian. Pada penelitian kali 
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ini, peneliti hanya menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber merupakan cara untuk mengecek ulang 

kredibilitas dari sebuah data dengan mencocokkan data yang sebelumnya 

telah didapatkan dengan beberapa sumber. Dalam penelitian ini, peneliti 

ingin melihat bagaimana Strategi internalisasi Nilai Spiritual dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak terhadap siswa kelas IX MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto, maka pengumpulan data diperoleh dari guru akidah 

akhlak kelas IX dan siswa kelas IX itu sendiri. Data dari dua sumber 

tersebut kemudian dicocokkan antara satu pandangan sumber dengan 

pandangan sumber yang lainnya dan kemudian dapat ditemukan antara 

data yang diperoleh dengan pandangan yang sama dan yang berbeda antar 

sumber penelitian. Setelah itu, data akan dimintai validasi dari sumber 

terkait. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik ini merupakan cara yang digunakan untuk 

memvalidasi data dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk 

menemukan kredibilitas dari suatu data. Semisal data yang didapatkan 

ketika wawancara, maka data tersebut akan dapat dilihat kebenarannya 

dengan melakukan dokumentasi serta observasi. Jika dengan teknik 

tersebut data yang didapatkan berbeda beda satu sama lain, maka peneliti 
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akan dapat mendiskusikan semua data yang diperoleh kepada narasumber 

untuk kemudian dapat ditemukan kredibilitasnya.
74

 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap penelitian ini diperlukan agar dapat tersusun secara rapi agenda 

penelitian yang dilaksanakan sejak pertama hingga terakhir kali pelaksanaan 

penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa tahapan yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap ini dilakukan sebelum memulai penelitian di lapangan. 

Adapun tahap pra lapangan ini juga terbagi menjadi beberapa tahap, yakni: 

a. Menyusun rancangan penelitian  

Pada pertama kali menyusun rancangan penelitian, peneliti 

menyiapkan antara lain judul penelitian, konteks penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, obyek penelitian, 

serta metode yang digunakan dalam penelitian. 

b. Memilih lokasi penelitian.  

Lokasi penelitian yang telah dipilih penelitian yaitu MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto. 

c. Melihat keadaan lapangan.  

Ketika melihat keadaan penelitian di lapangan, hal yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu menggali informasi terlebih dahulu 
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mengenai latar belakang obyek penelitian, serta lingkungan yang ada 

di sekitarnya. 

d. Perizinan  

Karena penelitian ini dilakukan diluar kampus, maka peneliti 

memerlukan surat izin dari instasi tempat peneliti menempuh 

pendidikan yaitu di UIN KHAS Jember yang kemudian surat izin 

tersebut diserahkan kepada pihak yang bersangkutan di lokasi 

penelitian yaitu MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. 

e. Menyusun Instrumen Penelitian  

Peneliti telah menyusun instrumen penelitian yaitu teks 

wawancara kepada narasumber, dokumen pada saat dilaksanakan 

observasi, serta dokumen yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Tahap Pelaksana 

Memasuki tahap ini, peneliti mulai untuk datang mengunjungi serta 

terjun langsung ke lokasi penelitian. Hal tersebut dilakukan agar peneliti 

dapat memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian 

dengan metode dan teknik yang telah ditentukan oleh peneliti. 

3. Tahap laporan 

Setelah penelitian selesai dilakukan, maka masuk ke tahap terakhir 

yaitu penyusunan laporan dengan berdasarkan data yang telah diperoleh 

ketika berada di lokasi penelitian. Penyusunan laporan telah dilakukan dan 

diserahkan kepada dosen pembimbing agar dapat dikoreksi jika terdapat 

bagian yang kurang atau salah.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

Pada Bab ini akan disajikan mengenai data dan analisis sesuai dengan 

kajian teori yang berjudul Strategi Internalisasi Nilai Spiritual dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Tahun 

Pelajaran 2021-2022. Adapun penjabaran lebih detail sebagai berikut: 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Penerapan Strategi Internalisasi Nilai Spiritual di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto 

Pada mulanya sebelum diterapkannya Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas (PTMP) sekarang ini, MTs Nurul Jadid  Kota Mojokerto 

merupakan satu Madrasah yang menerapkan sistem Pembelajaran Jarak 

Jauh (PJJ) karena Kota Mojokerto masih belum ditetapkan sebagai zona 

hijau dari virus Corona. Akibatnya, seluruh siswa dari MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto ini melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan perangkat seperti gadget, laptop, dan sebagainya sebagai 

media pembelajaran sehingga praktis semua kegiatan pembelajaran hanya 

bisa melalui layar dari gadget masing-masing siswa. Dengan kegiatan 

pembelajaran yang terbatas tersebut, sulit bagi guru untuk menyampaikan 

materi dari pembelajaran dikarenakan terbatasnya media yang digunakan 

dan kebanyakan kegiatan pembelajaran hanya bisa dilakukan dengan 

komunikasi satu arah. Hal tersebut juga berdampak dalam internalisasi 

nilai spiritual yang diterapkan kepada siswa yang hanya dapat dilakukan 
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dengan pemberian nasihat yang baik kepada siswa. Seiring berjalannya 

waktu, Kota Mojokerto kemudian dinyatakan sebagai zona hijau sehingga 

pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara langsung di Madrasah. 

Dengan diberlakukannya pembelajaran tatap muka di Madrasah, guru 

dapat bertemu secara langsung dengan siswa dan menggunakan semua 

fasilitas yang ada di Madrasah sebagai sarana untuk kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, guru juga menata ulang strategi yang digunakan 

dalam internalisasi nilai spiritual terhadap siswa MTs Nurul Jadid, 

termasuk guru Akidah Akhlak kelas 9 yang mana telah merencanakan tiga 

strategi dalam menginternalisasi nilai spiritual yaitu antara lain dengan 

menerapkan strategi keteladanan (modelling), strategi latihan dan 

pembiasaan, dan strategi pemberian nasihat.
75

 

2. Sejarah MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto 

MTs Nurul Jadid didirikan oleh Yayasan Pendidikan Sosial dan 

Keagamaan Nurul Huda pada hari Ahad tanggal 2 Mei 1999 dengan 

Nomor Statistik Madrasah (NSM): 112357601009 dengan status terdaftar 

dan ijin operasional dari Kementerian Agama RI, Madrasah ini berlokasi 

di Jalan Raya Surodinawan No. 173 yang merupakan lokasi strategis 

dengan akses jalan raya dan berada tepat di depan RSUD dr. Wahidin 

Sudiro Husodo Kota Mojokerto. MTs Nurul Jadid didirikan untuk 

melanjutkan jenjang pendidikan MI Nurul Huda 2 yang telah lama berdiri 

untuk menampung lulusan MI Nurul Huda 2 serta lulusan SD/ MI sekitar 
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yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah, 

dengan lokasi MTs Nurul Jadid dan MI Nurul Huda 2 yang berdampingan, 

serta dengan adanya lembaga TK Islam Nurul Huda 2 yang sama-sama 

dalam naungan Yayasan Pendidikan Sosial dan Keagamaan Nurul Huda, 

diharapkan mampu bersinergi saling mendukung. Kelas yang ada pada 

MTs Nurul Jadid pada mulanya ketika baru berdiri mempunyai 3 rombel 

kelas, dengan jumlah guru 16 serta murid berjumlah 26. Sementara itu 

dana operasional MTs Nurul Jadid bersumber dari Yayasan/ SPP Siswa/ 

BP3/ Bantuan/ dan lainnya. Berkat kegigihan dan keuletan dari pengelola 

dan BP3 maka MTs Nurul Jadid sekarang menjadi semakin maju dan siap 

bersaing dengan sekolah lain yang sederajat yang ada di Kota Mojokerto.
76

 

3. Profil MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto 

Nama Sekolah : Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Kota Mojokerto 

NSM : 112357601009 

Alamat : Murukan Gang III, Kota Mojokerto 

Kode Pos : 61328 

Kelurahan : Surodinawan 

Kecamatan : Prajurit Kulon 

Kota : Kota Mojokerto 

Telepon : 0321-332696 

Luas Tanah :        .
77
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4. Visi, Misi, dan Tujuan MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto 

a. Visi MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto 

Berakhlak mulia, kompetitif untuk terwujudnya generasi yang 

islami.
78

 

b. Misi MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto 

1) Mewujudkan Madrasah yang berbasis keagamaan dan berkarakter. 

2) Mengembangkan Madrasah yang mampu bersaing di bidang Imtaq 

dan Imtek. 

3) Menciptakan lingkungan Madrasah yang sehat, bersih, dan indah. 

4) Merealisasikan Madrasah sebagai Lembaga pendidikan yang 

memperoleh rasa percaya dari masyarakat. 

5) Mewujudkan lulusan Madrasah yang mampu berkiprah di 

masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.
79

 

c. Tujuan MTs Nurul Jadid 

Setelah siswa dididik selama 3 Tahun diharapkan: 

1) Mampu melakukan Ibadah Yaumiah dengan baik dan benar. 

2) Mampu membaca Al-Qur’an dengan Tartil. 

3) Mampu membentuk Akhlak yang mulia. 

4) Mampu berbicara dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa 

Inggris. 

5) Mampu bersaing dengan para siswa dari sekolah lain dalam bidang 

Ilmu pengetahuan.
80
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5. Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Kota 

Mojokerto  

 

`        Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid Kota 

Mojokerto. 

 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan 

atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti 

berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok 
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permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok 

bahasan.
81

 

Kemudian setelah dilakukan penyajian data, maka peneliti akan 

melakukan analisis data dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penyajian 

data dan diolah sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat menjadi 

sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan perkembangan dari ilmu yang 

sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti akan menyajikan 

mengenai Strategi Internalisasi Nilai Spiritual dalam Pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Tahun Pelajaran 2021-

2022. 

1. Strategi Internalisasi Keteladanan (Modelling) dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto 

Terdapat berbagai macam strategi yang bisa digunakan oleh guru 

Akidah Akhlak sebagai upaya dalam menerapkan strategi internalisasi 

nilai spiritual. Salah satunya yaitu dengan penerapan strategi internalisasi 

Keteladanan (Modelling) oleh guru dalam pembelajaran. 

Strategi keteladanan ini memang diterapkan dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto, yang mana 

bertujuan agar siswa dapat menirukan atau meneladani segala hal yang 

dilakukan ketika pembelajaran oleh guru Akidah Akhlak itu sendiri 
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sehingga dengan diberikannya sebuah keteladanan melalui contoh dalam 

adab berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, dan menjalankan 

perintah agama dengan guru sebagai role model diharapkan dapat memicu 

keinginan/ semangat siswa dalam menirukan hal tersebut sehingga dapat 

diterapkan sebagai pembiasaan dalam sehari-hari. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Husnul Hotimah, 

selaku guru Akidah Akhlak kelas IX, yaitu sebagai berikut: 

“Ini mas dalam Modelling (keteladanan) itu menggunakan 

pendekatan-pendekatan mas, jadi anak-anak dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak ini pendekatannya bisa melalui keteladanan jadi 

seorang guru utamanya guru akidah akhlak ini wajib dimiliki oleh 

pendidik karena keteladanan membawa dampak yang positif, anak-

anak akan meniru apa yang dilihatnya.”
82

 

 

Melalui strategi keteladanan (modelling) ini, guru dapat memiliki 

berbagai opsi dalam menerapkannya sehingga siswa tidak hanya dapat 

mencontoh keteladanan dari guru hanya dalam satu aspek saja, namun 

juga dengan aspek yang lain juga dapat dijadikan sebagai contoh dalam 

penerapan strategi keteladanan ini sehingga dapat menimbulkan hal yang 

positif jika dapat diterapkan secara konsisten terhadap siswa. Adapun 

keteladanan yang biasa diberikan oleh Ibu Husnul selaku guru Akidah 

Akhlak kelas IX yang telah disampaikan dalam wawancara yaitu sebagai 

berikut: 

“Pada waktu sholat dhuhur itu dibiasakan untuk sholat dhuhur 

berjamaah mas, jadi guru itu otomatis ikut terjun dalam 

pelaksanaan sholat dhuhur dan tidak hanya memberi perintah saja 

sehingga siswa dapat menirukan hal yang dicontoh dari guru. 

Begitu juga dalam hal perkataan sebagai guru harus berucap yang 
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baik, lalu ketika berpapasan dengan anak, dan anak belum 

mengucap salam kita sapa si anak dulu nanti akan terbiasa, dan 

ketika baru masuk di kelas, guru pertama tama bisa memberi 

teladan dengan memimpin dan istilahnya mengiringi doa yang 

dibaca sama anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, kalau dari 

segi pembelajaran ya, bisa juga dijelaskan kepada siswa untuk 

meniru dan meneladani para sahabat Nabi itu ada di pembelajaran 

Akidah Akhlak dan itu semua dari berbagai keteladanan yang telah 

diterapkan dapat dibiasakan sebagai bentuk reflek dari anak anak 

terhadap keteladanan yang diberikan lewat tingkah laku, sikap, 

tutur kata yang dicontohkan dan diterapkan oleh guru akidah 

akhlak.”
83

 

 

Pernyataan itu dapat dibuktikan pada saat peneliti melaksanakan 

penelitian di dalam kelas, yang dimana ketika guru pertama kali masuk 

kelas ketika jam pembelajaran baru dimulai, guru kemudian langsung 

memasuki ruang kelas dengan tertib dan memimpin doa untuk kemudian 

dibaca bersama dengan siswa. Adapun doa yang dibacakan oleh guru yaitu 

doa sebelum belajar yang ditambahi dengan sholawat terhadap Nabi 

Muhammad yang sebanyak tiga kali. Lalu kemudian keteladanan ini juga 

dapat dilihat selama pembelajaran Akidah Akhlak ini sedang berlangsung 

dengan dilihat dari segi tutur kata dan tingkah laku guru yang sopan dan 

tertib sehingga siswa turut serta untuk tertib juga menyimak materi selama 

pelajaran sedang berlangsung. Dan kemudian ketika pembelajaran di kelas 

masih berlangsung namun kemudian masuk pada waktu sholat dhuhur, 

guru akan menghentikan pembelajaran sejenak untuk kemudian 

memberikan kesempatan siswa melaksanakan sholat dhuhur berjamaah 

                                                             
83

 Khusnul Khotimah, Diwawancarai Oleh Penulis, Kota Mojokerto, 09 November 2021. 



59 

 

 
 

dengan teman sekelasnya beserta guru dan staf Madrasah yang juga ikut 

sholat dhuhur berjamaah di musholla milik Madrasah.
84

 

Pernyataan hasil observasi tentang Strategi Keteladanan didukung 

dengan adanya dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti pada saat 

observasi secara langsung di lapangan, yaitu pada gambar di bawah ini
85
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Gambar 4.2 

Guru memimpin dan mengiringi doa sebagai proses keteladanan yang 

dapat ditiru oleh siswa 
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Gambar 4.3 

Nilai portofolio siswa KD 5 Keteladanan Sahabat Nabi dalam materi 

Akidah Akhlak 

 

Memang pada dasarnya strategi internalisasi dengan menggunakan 

Keteladanan (modelling) bukan tidak mungkin bisa berjalan dengan 

semestinya jika tidak ada respon dari siswa dengan cara menjalankan apa 

saja yang dicontohkan oleh guru. Di dalam hal ini, siswa kelas IX di MTs 

Nurul Jadid telah menjadi partisipan yang turut serta menjalankan apa 

yang telah dicontohkan oleh guru dengan baik. Hal ini selaras dengan apa 

yang telah dinyatakan oleh Ibu Husnul selaku guru Akidah Akhlak kelas 

IX sebagai berikut: 
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“Iya Alhamdulillah, di MTs Nurul Jadid ini memang harapannya 

anak-anak itu adalah memahami tentang Agama, orang tua 

menitipkan di Madrasah agar karakter Agama anak menjadi 

mantap. Maka anak-anak selalu dalam menerapkan dan 

menjalankan sesuatu dengan berlandaskan melalui keteladanan ini 

sehingga dapat meningkatkan nilai spiritual siswa melalui beberapa 

kegiatan dan ibadah yang didasarkan terhadap Agama, 

Alhamdulillah anak-anak sudah mengikutinya dengan baik selama 

ini.”
86

 

 

Dengan adanya strategi internalisasi keteladanan yang diterapkan 

oleh guru Akidah Akhlak, maka siswa dapat lebih mudah untuk 

melakukan suatu kebiasaan yang di dasarkan dari teladan yang diberikan 

sehari-hari oleh guru. Maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan 

sesuatu selama itu merupakan sesuatu yang didasarkan dari sesuatu yang 

baik. Seperti yang telah diutarakan oleh Milatul Assyifa Zahra, siswa dari 

kelas IX A MTs Nurul Jadid, yaitu sebagai berikut: 

“Iya, dengan adanya contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat 

melakukan penerapan dari contoh tersebut dalam kehidupan sehari-

hari, misalnya kayak berdo’a sebelum melakukan sesuatu, sholat 

berjama’ah, berperilaku dan bertutur kata yang baik serta hal-hal 

lain yang dicontohkan oleh Bu Khusnul dan guru lainnya. Dan 

dengan menerapkan hal tersebut, selama itu bisa memberi manfaat 

bagi diri saya, juga dapat menjauhkan saya dari perilaku yang 

negatif sehingga dapat menjadikan saya lebih dekat kepada Allah 

dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.”
87

 

 

Dari hasil observasi yang digabungkan serta dikaitkan dengan 

wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan strategi 

internalisasi keteladanan (modelling) dapat dilaksanakan dengan efektif, 

dalam artian siswa telah sepenuhnya memahami teladan yang diberikan 

oleh guru Akidah Akhlak dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan 
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sehari-hari. Jadi, siswa telah bisa melakukan sesuatu yang baik sesuai 

dengan contoh teladan yang diberikan oleh guru Akidah Akhlak serta guru 

lainnya. Dengan melalui strategi keteladanan ini, siswa dapat mengetahui 

kekurangan apa yang ada di dalam diri mereka sehingga siswa dapat 

melakukan evaluasi diri terhadap sifat, tingah laku, ataupun tutur kata 

yang kurang dari mereka dan kemudian dapat diperbaiki lagi. 

2. Strategi Internalisasi Latihan dan Pembiasaan dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto 

Latihan dan pembiasaan adalah satu dari sekian strategi internalisasi 

yang bisa digunakan dalam upaya menerapkan nilai spiritual terhadap 

siswa, dan dalam konteks ini yaitu di dalam pembelajaran Akidah Akhlak 

dan dilaksanakan oleh guru Akidah Akhlak. Tugas siswa di dalam strategi 

internalisasi latihan dan pembiasaan ini yaitu dengan diberikan beberapa 

hal yang berkaitan dengan nilai spiritual yang kemudian dilatih dan 

disertai bimbingan dan pengawasan guru Akidah Akhlak sesuai dengan 

instruksi yang ditetapkan dan kemudian diterapkan dalam tiap waktu 

sehingga siswa dapat menjadi terbiasa dan hal tersebut dapat menjadi 

sebuah kebiasaan karena siswa telah dibiasakan untuk melakukannya 

secara berulang kali.
88

 

Mengenai penerapan strategi latihan dan pembiasaan, guru Akidah 

Akhlak melakukan latihan dan pembiasaan dengan melalui beberapa cara, 
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dan tetap dengan menggunakan pedoman dalam materi Akidah Akhlak 

yang diajarkan pada hari tersebut. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu 

Khusnul, selaku guru Akidah Akhlak kelas IX dalam wawancara dengan 

penulis sebagai berikut: 

“Pada penerapan strategi latihan dan pembiasaan yang biasa kita 

lakukan disini pada saat pembelajaran dimulai dari yang pertama, 

membaca doa terlebih dahulu. Itu dilatih agar siswa dapat lancar 

dalam melafalkan doa baik itu sebelum atau sesudah pembelajaran. 

Kalau disini ya saya membiasakan anak-anak membaca sholawat 

Thibbil Qulub dan Al-Ikhlas sebanyak tiga kali sebelum 

pembelajaran. Lalu sholat berjamaah tadi, selain untuk dijadikan 

teladan dari guru, itu juga dijadikan pembiasaan bagi anak. Selain 

itu juga ada latihan yang berpedoman dari materi Akidah Akhlak, 

contohnya dalam pembelajaran hari ini tentang materi Qadha’ dan 

Qadar, dalam internalisasi nilai spiritual mengenai materi tersebut 

saya memberikan tugas kepada anak untuk menceritakan contoh 

dari kejadian Qadha’ dan Qadar dalam kejadian sehari-hari yang 

kemudian dipresentasikan, nah hal tersebut juga bisa dikatakan 

upaya dalam strategi latihan kepada anak untuk mengeksplor 

melalui pemikiran mereka masing-masing agar dapat 

menumbuhkan kebiasaan berpikir siswa secara produktif.”
89

 

 

Dengan pemberian latihan dan pembiasaan melalui beberapa hal 

yang telah disebutkan diatas, diharapkan siswa dapat dengan baik 

menerapkannya baik itu ketika sedang didalam pembelajaran Akidah 

Akhlak ketika ada di lingkungan sekolah, ataupun juga ketika ada di 

rumah masing-masing. Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan 

oleh ibu Husnul selaku guru Akidah Akhlak kelas IX yaitu: 

“Tentunya strategi latihan dan pembiasaan ini tidak hanya 

dilakukan ketika hanya pada saat jam pembelajaran Akidah Akhlak 

saja, namun juga diluar itu juga tetap dibiasakan terhadap 

pembiasaan yang ada dengan semua elemen yang ada di Madrasah 

ini juga mendukung. Utamanya terhadap murid kelas IX ini kan 

juga sebentar lagi harus menghadapi berbagai ujian dengan waktu 
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pembelajaran yang singkat ini, nah kalau pembiasaan diluar jam 

pembelajaran Akidah Akhlak itu biasa ditekankan terhadap aspek 

nilai kegamaannya, seperti membaca istighosah, Asmaul Husna, 

dan do’a lainnya serta sholat itu juga ditekankan agar jangan hanya 

di Madrasah saja melaksanakan sholat berjamaah, namun juga di 

rumah juga tetap melakukan sholat berjamaah.”
90

 

 

Strategi internalisasi latihan dan pembiasaan ini dapat dikatakan 

satu-satunya strategi yang mewajibkan siswanya untuk berperan aktif 

dalam setiap pelaksanaan latihan dan pembiasaan yang telah diberikan 

oleh guru sesuai dengan instruksi yang ada sehingga siswa hanya tinggal 

melaksanakan sesuai dengan instruksi tersebut. Dengan demikian, strategi 

latihan dan pembiasaan ini dapat dikatakan efisien dengan penetapan 

terhadap siswa kelas IX karena yang sebenar-benarnya berperan aktif 

dalam strategi ini adalah siswa itu sendiri. 

Selain itu, untuk mengantisipasi agar strategi latihan dan 

pembiasaan ini berjalan dengan baik dan lancar, ibu Khusnul selaku guru 

Akidah Akhlak kelas IX juga telah menetapkan adanya punishment dan 

reward dalam pelaksanaan strategi internalisasi latihan dan pembiasaan ini 

sebagai upaya motivasi kepada siswa, hal itu dijelaskan dalam pernyataan 

ibu Husnul dalam wawancara sebagai berikut: 

“Iya mas, ya namanya setiap anak itu kan berbeda-beda dalam hal 

sifat atau karakternya. Tentu ada penerapannya terhadap hukuman 

atau hadiah bagi siswa dalam penerapan strategi latihan dan 

pembiasaan ini. Ya kalau hukuman itu sendiri bagi siswa yang 

melanggar, disini saya biasa menerapkannya dengan hukuman yang 

mendidik dan berkahlakul karimah, misalnya ketika ada yang 

berkata kotor, atau tidak tertib dalam berdoa dan juga pada saat 

sholat misalnya, itu hukumannya dengan menulis istighfar 50 kali, 

atau juga dengan membaca surah Yasin atau Al-Waqi’ah. Untuk 
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rewardnya itu sebenarnya dengan ucapan seperti pujian semacam itu 

sebenarnya anak-anak sudah senang dan merasa diperhatikan. Dan 

tentunya ada nilai tersendiri untuk anak yang melakukan latihan dan 

pembiasaan yang telah ditetapkan dengan baik.”
91

 

 

Dengan ditetapkannya reward dan punishment, menjadikan siswa 

lebih bersemangat dan termotivasi untuk melaksanakan kegiatan latihan 

dan pembiasaan yang diberikan guru Akidah Akhlak ketika sedang dalam 

pembelajaran sehingga kegiatan latihan dan pembiasaan dapat terlaksana 

dengan semestinya. 

Hal tersebut juga di dukung oleh pendapat dari Saskia Kirani, siswi 

dan ketua dari kelas IX A MTs Nurul Jadid yang juga sekaligus sebagai 

ketua kelas, yaitu sebagai berikut: 

“Iya kak Alhamdulillah, selama ini kegiatan-kegiatan seperti 

pembiasaan itu semua kebanyakan berjalan baik dan lancar, baik itu 

dalam berdoa, sholat, bertingkah laku, dan lainnya. Teman-teman 

disini juga kan sudah kelas IX, jadi bisa dibilang sudah paham 

terhadap apa yang harus dilakukan, dan ini tidak terlepas dari Bu 

Khusnul yang sudah membimbing dan mengarahkan saya dan 

teman-teman dengan baik.”
92

 

 

Semua kegiatan latihan dan pembiasaan dapat berjalan dengan baik 

dan lancar karena adanya sosok guru yang menjadi pembimbing siswa 

dalam melakukan sesuatu. Selain itu, ada juga faktor yang lain yang 

berasal dari siswa, yaitu terdapat peran dari ketua kelas dan siswa yang 

lain sebagai faktor pendukung yang bertugas untuk membantu dan 

mengingatkan apabila ada kegiatan latihan dan pembiasaan yang berjalan 
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kurang baik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Saskia Kirani, selaku 

siswi dan ketua kelas dari kelas IX A yaitu: 

“Bisa dikatakan berjalan dengan baik, terlepas dari ibu Khusnul 

yang sudah membimbing kami, tapi juga ada hal yang lain. Seperti 

apabila jika ada siswa yang lalai, maka sesama siswa juga saling 

mengingatkan. Atau jika ada yang melanggar, mungkin ketika 

berdoa kurang tertib, terlambat untuk sholat berjamaah, berkata dan 

berperilaku kurang baik itu bisa diingatkan begitu, dan terkadang 

saya juga mencatat namanya untuk kemudian diserahkan kepada 

guru.”
93

 

 

Data yang telah diperoleh itu bisa diperkuat dengan data observasi 

yang telah diperoleh peneliti di kelas IX A yang dimana pada saat ketika 

awal jam masuk sebelum dimulai pembelajaran, siswa dibiasakan untuk 

membaca doa dengan dipandu oleh guru, dengan membaca doa sebelum 

belajar, dan membaca sholawat Thibbil Qulub serta Al-Ikhlas sebanyak 3 

kali. Dan pada saat pembelajaran, yang pada waktu itu materinya 

membahas tentang materi Qadha’ dan Qadar, yang setelah guru 

menyampaikan materi, guru memberikan tugas kepada siswa dengan 

menceritakan peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa Qadha’ dan 

Qadar dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dipresentasikan di 

depan kelas oleh masing-masing siswa, dan setelah melakukan presentasi, 

kemudian guru memberikan reward yaitu ucapan dalam bentuk pujian 

terhadap masing-masing dari siswa karena telah mempresentasikan dengan 

baik tugas menceritakan peristiwa Qadha’ dan Qadar dalam kehidupan 

sehari-hari yang telah diberikan oleh guru. Dan setelah jam memasuki 
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waktu sholat dhuhur, siswa kemudian melakukan sholat berjamaah dengan 

guru di musholla Madrasah.
94

 

Pernyataan dari hasil observasi tentang strategi internalisasi Latihan 

dan pembiasaan didukung dengan adanya dokumentasi ketika peneliti 

melakukan penelitian langsung di lapangan, yaitu pada gambar di bawah 

ini:
95

 

 

Gambar 4.4 

Siswa dibiasakan berdoa sebelum pembelajaran dimulai (Membaca 

Sholawat Thibbil Qulub dan Al-Ikhlas sebanyak 3 kali) 
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Gambar 4.5 

Penerapan strategi latihan terhadap siswa dengan menjabarkan 

peristiwa Qadha dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Lembar kerja siswa dalam materi Qada dan Qadar sebagai 

penerapan strategi latihan dari guru Akidah Akhlak 
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Lembar kerja diatas menunjukkan bahwasannya guru Akidah 

Akhlak yaitu Ibu Khusnul Khotimah memberikan tugas kepada siswa 

kelas IX tentang penjelasan materi Qada dan Qadar serta bagaimana siswa 

mencontohkan dalam fenomena kehidupan sehari-hari.  

Qada adalah ketentuan Allah yang bersifat umum atas semua 

makhluk yang bersifat azali. Maksud dari ketentuan yang bersifat umum 

itu yakni hukum-hukum umum, seperti tentang hukum keberhasilan dan 

hukum kegagalan. Adapun Qadar adalah perwujudan ketentuan/ hukum 

Allah (qadd) atas semua makhluk-Nya jika syarat-syaratnya terpenuhi.
96

 

Berdasarkan hasil dari observasi serta wawancara yang telah 

dilakukan peneliti, bahwa dalam strategi internalisasi latihan dan 

pembiasaan dalam pembelajaran Akidah Akhlak di kelas IX telah 

terlaksana dengan sebagaimana mestinya, dengan adanya pembiasaan 

dalam aspek berdoa dan membaca sholawat serta amalan tertentu, selain 

itu juga adanya strategi latihan yang bertujuan dalam melatih siswa dalam 

hal mengeksplor pemikiran dari siswa terhadap materi yang diajarkan pada 

hari itu supaya menumbuhkan kebiasaan berpikir secara produktif dengan 

cara menggambarkan melalui peristiwa dalam kehidupan sehari-hari siswa 

serta pembiasaan untuk sholat berjamaah. Selain itu, pelaksanaan dari 

latihan dan pembiasaan ini tidak terlepas dari peran tersendiri dari siswa 

itu sendiri yang saling membantu dan mengingatkan terhadap temannya 

apabila ada yang lalai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Adanya 
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reward dan punishment yang diterapkan oleh guru juga merupakan faktor 

pendukung dalam berjalannya strategi latihan dan pembiasaan terhadap 

siswa. 

3. Strategi Internalisasi Pemberian Nasihat dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto 

Strategi internalisasi pemberian nasihat merupakan salah satu dari 

strategi internalisasi yang dapat digunakan dalam penerapan nilai-nilai 

spiritual terhadap siswa. Dalam pemberian nasihat ini sendiri guru 

merupakan subjek utama yang menjalankan strategi pemberian nasihat ini 

dengan menanamkan nilai-nilai serta aturan atau norma dalam masyarakat. 

Karena dalam konteks pembelajaran Akidah Akhlak hanya guru yang 

dapat memberikan nasihat terhadap siswa sehingga kemudian siswa dapat 

mendengarkan dengan baik serta dapat menerapkan nilai-nilai dari nasihat 

tersebut. 

Dalam strategi pemberian nasihat ini, yang dilaksanakan oleh guru 

lebih menekankan terhadap pesan-pesan moral dan juga hikmah yang 

dapat diperoleh dari keseluruhan materi yang disampaikan pada hari itu, 

yang mana hal tersebut disampaikan ketika akhir dari pembelajaran 

sebelum pembacaan doa, pernyataan tersebut sesuai dengan yang telah 

diucapkan oleh ibu Khusnul selaku guru Akidah Akhlak kelas IX MTs 

Nurul Jadid Kota Mojokerto dalam sesi wawancara sebagaimana berikut 

ini: 
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“Iya mas, untuk penerapan dari pemberian nasihat ini itu lebih 

ditekankan terhadap nilai moral yang terkhususnya itu yang 

terkandung dalam materi pembelajaran pada hari ini, pembelajaran 

Akidah Akhlak, juga perlu disampaikan hikmah yang dapat diambil 

dari materi pembelajaran juga, yang disampaikan di akhir 

pembelajaran Akidah Akhlak supaya siswa dapat meneladani dan 

menerapkan apa yang ada dalam nilai moral serta hikmah 

tersebut.”
97

 

 

Selain itu terkadang dalam pemberian nasihat tersebut tidak hanya 

sebatas dalam waktu pembelajaran, namun jika diperlukan, guru juga 

dapat dengan langsung memberikan nasihat kepada siswa yang tertuju 

langsung terhadap siswa tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Khusnul 

sebagaimana berikut ini 

“Pemberian nasihat itu ya mas tidak hanya terbatas ketika dalam 

waktu pembelajaran saja, tapi juga dapat diberikan langsung kepada 

siswa apabila ada yang membutuhkan atau juga dapat langsung 

berupa inisiatif dari guru sendiri, misalnya ya ketika ada yang rame 

sendiri di kelas, itu biasa diperingatkan serta langsung dinasihati 

supaya tidak terulang lagi. Atau bisa juga pemberian nasihat itu 

datang dari elemen lain selain pada saat pembelajaran Akidah 

Akhlak, contohnya ya seperti madin yang diselenggarakan oleh 

madrasah gitu mas.”
98

 

 

Dari yang dapat diambil bahwasannya, semua elemen dari madrasah 

dapat terlibat dalam strategi pemberian nasihat ini sehingga dengan adanya 

faktor pendukung tersebut strategi pemberian nasihat ini dapat dikatakan 

sangat layak dari segi penerapannya. 

Apalagi tidak hanya sebatas itu, siswa yang juga menjadi subjek 

dari strategi pemberian nasihat juga saling bahu membahu dalam hal 

mengingatkan dan memberitahu sesama siswa yang lain. Hal ini sesuai 
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dengan pernyataan dari Nabila Nur Mila Safira selaku siswi kelas IX A 

MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto, sebagaimana pernyataannya berikut ini: 

“Alhamdulillah kak selama ini untuk pemberian nasihat dapat 

berjalan baik. Siswa yang lain juga saling mengingatkan dan 

memberi nasihat terhadap sesama teman mereka. Ya bisa dibilang 

juga hitung-hitung membantu ibu Khusnul.”
99

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Saskia Kirani selaku siswi serta 

ketua kelas dari kelas IX A MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto, yaitu: 

“Semua teman-teman yang ada disini saling mengingatkan dan 

terkadang juga menasihati jika ada yang salah, nah sehingga itu 

dapat menjadi sebuah pelajaran bagi teman-teman agar tidak 

mengulangi perbuatannya lagi dan apabila dilakukan lagi akan ada 

konsekuensi yang menanti.”
100

 

 

Mengenai konsekuensi yang menanti siswa apabila melanggar hal 

tersebut juga sama dengan konsekuensi yang diberikan kepada siswa jika 

ada yang melanggar daripada strategi internalisasi latihan dan pembiasaan, 

yaitu hukuman yang mendidik yang harus dijalani oleh siswa, sesuai 

dengan pernyataan ibu Khusnul selaku guru Akidah Akhlak kelaas IX 

MTs Nurul jadid Kota Mojokerto sebagai berikut: 

“Iya mas, untuk konsekuensi yang akan diterima oleh siswa apabila 

sudah pernah ditegur dan dinasihati, maka hukuman itu akan 

diterima oleh siswa dan hukumannya pun sama seperti pada latihan 

dan pembiasaan itu tadi yakni dengan hukuman yang mendidik 

seperti menulis istighfar 50 kali, atau membaca Al-Qur’an itu surah 

Al-Waqi’ah atau juga Yasin seperti itu mas.”
101

 

 

Data yang telah tersaji dalam bentuk wawancara diatas dapat 

diperkuat dengan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas IX 

A MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. Strategi dalam pemberian nasihat ini 
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biasa diterapkan oleh guru pada saat di akhir pembelajaran dan nasihat 

yang diberikan itu sesuai dengan materi apa yang telah diberikan pada hari 

itu. Dan ketika peneliti melakukan observasi yang pada saat itu materi 

yang diterangkan yaitu tentang Qadha’ dan Qadar yang pada intinya dari 

nasihat yang diberikan salah satunya yaitu ikhlas terhadap ketetapan yang 

telah dibuat oleh Allah SWT. Lalu pada saat pembelajaran dan ketika 

siswa diberikan tugas untuk menceritakan peristiwa Qadha’ dan Qadar 

dalam kehidupan sehari-hari, guru juga menyempatkan memberikan 

nasihat serta arahan satu per satu kepada siswa tentang materi Qadha’ dan 

Qadar bagi yang belum sepenuhnya memahami materi atau kepada siswa 

yang bertanya. Dan ketika siswa menceritakan satu per satu pengalaman 

mereka di depan kelas mengenai peristiwa Qadha’ dan Qadar, hal tersebut 

secara tidak langsung dapat memberikan pemahaman serta motivasi 

kepada siswa untuk dapat memperjuangkan takdir (Qadar) yang terbaik 

bagi diri mereka.
102

 

Pernyataan dari hasil observasi mengenai strategi pemberian nasihat 

dalam pembelajaran Akidah Akhlak didukung oleh hasil dokumentasi 

yang dilakukan oleh peneliti ketika sedang melaksanakan observasi 

sebagaimana berikut ini:
103
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Gambar 4.7 

Guru menerangkan tentang hikmah serta motivasi yang didapatkan 

dari pelajaran hari ini 

 

 

Gambar 4.8 

Guru memberikan nasihat dan arahan secara langsung terhadap 

siswa yang membutuhkan 

 

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara serta observasi 

bahwasannya strategi internalisasi pemberian nasihat dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak di kelas IX A MTs Nurul Jadid dapat berjalan dengan 

semestinya dengan guru Akidah Akhlak sebagai sentral dalam penerapan 

strategi ini dengan memberikan nasihat, nilai-nilai, serta motivasi yang 

dibutuhkan oleh siswa. Pemberian nasihat ini juga tidak hanya terjadi 
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antara guru dan siswa saja, namun juga terjadi antara satu siswa dengan 

siswa yang lainnya dengan menggunakan berbagai cara semisal dengan 

menegur dan menasihati secara langsung maupun dengan media 

pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan menceritakan pengalaman 

yang dapat diambil hikmahnya serta sebagai motivasi bagi siswa yang 

lain. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto dengan judul Strategi Internalisasi Nilai Spiritual dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid 

Tahun Pelajaran 2021-2022, bisa disimak dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Temuan Penelitian 

NO FOKUS TEMUAN 

1. Bagaimana Strategi 

Internalisasi Keteladanan 

(Modelling) dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak 

terhadap Nilai Spiritual siswa 

kelas IX di MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto? 

Strategi internalisasi keteladanan 

(modelling) dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap siswa di kelas IX MTs 

Nurul Jadid Kota Mojokerto ini telah 

dilakukan oleh guru Akidah Akhlak 

dengan beberapa cara. Dalam penerapan 

strategi keteladanan ini telah 

dilaksanakan dengan baik dengan cara 

guru yang menjadi sebuah panutan atau 

role model bagi para siswa. Dengan 

adanya guru sebagai panutan baik itu 

dalam sifat, bertutur kata, hingga dalam 

pelaksanaan kegiatan sehari-hari, dapat 

dengan sepenuhnya dipahami oleh siswa 

yang kemudian juga turut serta dalam 

melaksanakan maupun menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari dalam 

ruang lingkup di dalam atau juga diluar 

Madrasah. Jadi siswa telah bisa 

melakukan kegiatan yang baik serta 

bermanfaat yang tidak hanya didapat dari 

teladan guru Akidah Akhlak saja, namun 

juga dari guru yang lain. Dengan melalui 
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strategi keteladanan ini, siswa dapat 

mengetahui kekurangan dalam individur 

masing-masing sehingga dapat dijadikan 

evaluasi serta introspeksi diri bagi diri 

mereka sendiri baik itu terhadap sikap, 

tingkah laku, kebiasaan ataupun tutur 

kata dengan cara mencontoh teladan 

yang telah diberikan oleh guru. Terdapat 

beberapa teladan dari guru yang dapat 

dicontoh oleh siswa dalam pengamatan 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

dengan diawali sebelum pembelajaran 

dimulai, yaitu dengan cara berdoa 

bersama dengan guru sebagai pemimpin 

dan pengiring dalam pembacaan doa 

tersebut, kemudian keteladanan ini juga 

dapat dilihat selama pembelajaran 

Akidah Akhlak sedang berlangsung 

dengan memperhatikan dari segi tutur 

kata dan tingkah laku guru yang sopan 

serta tertib sehingga siswa juga turut 

serta tertib dalam menyimak materi 

selama pembelajaran sedang 

berlangsung. Setelah itu ketika 

memasuki jam waktu sholat dhuhur, 

guru juga langsung memerintahkan 

siswa untuk melaksanakan sholat 

dhuhur, namun tidak hanya sekedar 

memerintah tapi juga guru turut serta 

menyegerakan dalam melaksanakan 

sholat dhuhur sehingga dapat menjadi 

teladan yang dapat dijadikan contoh oleh 

siswa. 

2. Bagaimana Strategi 

Internalisasi Latihan dan 

Pembiasaan dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak 

terhadap Nilai Spiritual siswa 

kelas IX di MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto? 

Strategi internalisasi latihan dan 

pembiasaan dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap nilai spiritual siswa 

kelas IX MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto telah terlaksana dengan siswa 

sebagai pemeran utama dalam penerapan 

strategi ini karena mereka yang 

melakukan latihan dan pembiasaan 

tersebut, tetapi masih dengan adanya 

bimbingan serta pengawasan yang 

diberikan oleh guru. Adapun di dalam 

penggunaan strategi ini, guru telah 

melaksanakan dengan berbagai cara 
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yang diantaranya yaitu pembiasaan 

dalam berdoa sebelum pembelajaran 

dimulai yang ditambahkan dengan 

beberapa amalan yang diterapkan oleh 

guru di dalam doa, yaitu antara lain 

seperti membaca sholawat Thibbil Qulub 

dan Surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali 

setelah membaca doa sebelum belajar. 

Setelah itu juga terdapat penerapan 

latihan di dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak yaitu dengan memberikan 

instruksi tugas terhadap siswa yang 

mana pada waktu itu materi dari 

pembelajaran Akidah Akhlak membahas 

tentang Qadha’ dan Qadar, yang 

kemudian siswa disuruh untuk 

menceritakan peristiwa Qadha’ dan 

Qadar dalam kehidupan sehari-hari dan 

kemudian dipresentasikan di depan 

kelas. Hal tersebut berguna sebagai 

upaya dalam strategi latihan kepada 

siswa untuk melatih dalam hal 

mengeksplor melalui pemikiran mereka 

masing-masing supaya menumbuhkan 

kebiasaan dan kemampuan siswa dalam 

berpikir produktif. Selain itu dalam 

aspek nilai keagamaan, ada juga 

pembiasaan dalam pelaksanaan sholat 

dhuhur berjamaah ketika sudah 

memasuki waktu dhuhur, pembacaan 

istighosah, Asmaul Husna, dan 

sebagainya. Dalam hal penerapan 

strategi internalisasi latihan dan 

pembiasaan juga tak lepas dari adanya 

reward serta punishment bagi siswa yang 

melanggar. Selain adanya bimbingan dan 

pengawasan dari guru, faktor lain 

berjalannya strategi latihan dan 

pembiasaan ini yaitu adanya 

keikutsertaan siswa yang bertugas untuk 

membantu dan mengingatkan kepada 

sesama teman mereka apabila ada 

kegiatan latihan dan pembiasaan yang 

berjalan kurang baik. 

3. Bagaimana Strategi 

Internalisasi Pemberian Nasihat 

Strategi internalisasi pemberian nasihat 

dalam pembelajaran Akidah Akhlak 
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dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Nilai Spiritual 

siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto? 

terhadap nilai spiritual siswa kelas IX di 

MTs Nurul Jadid telah dilakukan oleh 

guru Akidah Akhlak sehingga dapat 

terlaksana dengan baik. Sesuai dengan 

namanya, strategi ini menekankan dalam 

hal pemberian nasihat kepada siswa. 

Namun dalam penerapannya ini tidak 

serta merta hanya memberikan nasihat, 

tetapi dilihat dari segi cara serta isi dari 

nasihat yang disampaikan tersebut. Guru 

Akidah Akhlak dalam hal ini 

memberikan nasihat terhadap siswa 

dalam hal motivasi serta nilai moral yang 

berlaku dalam masyarakat. Selain itu, 

dalam hal pembelajaran, guru juga 

memberikan nasihat dengan 

menjabarkan hikmah yang dapat diambil 

dari pembelajaran yang dilaksanakan 

pada hari itu. Pemberian nasihat juga 

dapat dilakukan langsung terhadap siswa 

apabila diperlukan serta nasihat yang 

berupa inisiatif sendiri dari guru 

terhadap siswa yang kurang tertib. 

Nasihat juga bisa didapat dari  sesama 

siswa dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak, baik itu mengambil hikmah dari 

peristiwa yang diceritakan siswa melalui 

presentasi di depan kelas maupun saling 

menegur dan mengingatkan antara siswa 

apabila ada yang kurang tertib, serta 

adanya konsekuensi/ punishment yang 

mendidik dari guru jika ada siswa yang 

abai dengan nasihat dan teguran yang 

telah diberikan oleh guru. 

 

C. Pembahasan Temuan 

Berikut ini merupakan pembahasan dari temuan yang telah diperoleh 

peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Strategi Internalisasi Nilai 

Spiritual dalam Pembelajaran Akidah Akhlak, sebagai berikut: 
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1. Strategi Internalisasi Keteladanan (Modelling) dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto 

Dari data yang telah diperoleh dapat diketahui jika strategi 

internalisasi Keteladanan (Modelling) dalam pembelajaran Akidah Akhlak 

terhadap nilai spiritual siswa kelas IX dalam hal ini bertujuan untuk 

memberikan sebuah teladan atau contoh yang baik yang kemudian dapat 

ditirukan oleh siswa. 

Dalam penerapan strategi keteladanan (modelling) ini, guru telah 

melakukannya dengan menggunakan beberapa macam cara yang 

diantaranya yaitu menjadi role model atau contoh bagi siswa, baik itu 

dalam sifat, bertutur kata, hingga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, 

dapat dengan sepenuhnya dipahami oleh siswa yang kemudian juga turut 

serta dalam melaksanakan maupun menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari dalam ruang lingkup di dalam atau juga diluar Madrasah. Data 

tersebut kemudian dicocokkan oleh teori dari Helmawati, yang pertama 

yaitu tentang sifat guru sebagai teladan atau model bagi siswa, yaitu: 

“Setiap anak atau peserta didik akan mencontoh sifat pendidiknya. 

Mereka menganggap pendidik terutama orang tua dan guru adalah 

manusia yang ideal; model yang akan dijadikan panutan. Oleh 

karena itu, sifat pendidik haruslah mencerminkan sifat pendidik 

yang paripurna. Dengan kata lain, pendidik hendaknya memiliki 

sifat menuju pada kesempurnaan akhlak mulia.”
104

 

 

Selain itu, tentang tutur kata dari seorang guru yang dijadikan 

model oleh siswa juga sama didialogkan oleh teori dari Helmawati, yaitu: 

                                                             
104

 Helmawati, Pendidik Sebagai Model, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017), 152. 



80 

 

 
 

“Selain model atau panutan dari sifat yang telah diuraikan di atas, 

pendidik juga menjadi model atau panutan dalam perkataan bagi 

anak. Perlu dipahami bahwa perkataan yang disampaikan 

(diucapkan) merupakan bahasa yang berisi pesan yang tertentu 

akan diingat oleh anak dan direkam dalam memorinya baik itu 

perkataan yang baik maupun perkataan yang buruk.”
105

 

 

Kemudian yang ketiga yaitu mengenai tingkah laku dari seorang 

guru yang dijadikan sebagai model atau teladan bagi siswa yang selaras 

dengan teori yang didialogkan oleh Novia Wahyu Wardhani, dkk yaitu: 

“Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode influentif yang 

paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan 

membentuk anak didalam moral, spiritual dan sosial. Dalam hal ini 

pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, karena 

segala tindak tanduknya, sopan santunnya, cara berpakaiannya, dan 

tutur katanya akan selalu diperhatikan oleh peserta didik.”
106

 

 

Berdasarkan temuan peneliti sesuai dengan yang telah didialogkan 

dari teori Helmawati dan Novia Wahyu Wardhani bahwasannya guru 

dalam hal ini telah menjadi sebuah teladan yang dapat dijadikan contoh 

oleh siswanya, baik itu dalam aspek sifat, tutur kata, dan tingkah laku. 

Dalam aspek tersebut, hal itu dapat dijadikan nilai tersendiri oleh siswa 

sebagai bahan untuk introspeksi diri dan menerapkan atau bahkan 

membiasakannya dalam kehidupan. Temuan tersebut kemudian dapat 

dicocokkan dengan dialog dari Marzuki, yakni: 

“Kultur dapat dibentuk dan dikembangkan oleh siapa pun dan 

dimanapun. Upaya untuk menumbuhkembangkan tradisi atau 

kebebasan di suatu daerah termasuk merupakan  Pembentukan 

kultur akhlak mulia yang dapat diisi nilai-nilai yang terkandung 

dalam akhlak mulia. Siswa dapat dibina karakternya dengan upaya 

melakukan aktivitas baik itu di sekolah maupun sekitarnya.”
107
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Dalam pemberian teladan oleh guru, siswa diharapkan mampu 

dalam meniru serta melaksanakannya dalam kehidupannya dan hal 

tersebut dapat memunculkan sebuah karakter yang baru dalam diri siswa 

dengan berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia dicontohkan oleh guru ketika 

berada di Madrasah. 

Sedangkan dalam aspek religius yang dapat dijadikan teladan dari 

guru yaitu dengan menjadikan guru sebagai panutan dalam beberapa 

pelaksanaan kegiatan keagamaan yaitu membaca doa bersama yang 

dipimpin oleh guru, lalu pelaksanaan sholat dhuhur dilaksanakan secara 

bersama-sama oleh guru dan siswa sehingga dapat diontoh dan kemudian 

ditiru siswa. Hal ini sesuai dengan teori yang didialogkan oleh Helmawati, 

yaitu: 

“Sebagai orang tua, sudah seharusnya memberikan contoh yang 

baik kepada anak-anaknya, dan begitu juga dengan pendidik yang 

memberi contoh kepada siswa. Ketika guru memberikan contoh, 

hal tersebut secara otomatis akan bisa ditiru oleh siswanya. 

Metode ini dianjurkan untuk diterapkan sehari-hari guna 

membangun karakter anak maupun siswa.”
108

 

 

Berdasarkan hal tersebut, bahwasannya seorang guru itu tidak 

hanya berkewajiban untuk hanya sekedar mengingatkan untuk 

menjalankan hal-hal yang baik kepada siswa, seperti beribadah misalnya, 

namun juga harus dapat menjadikan figur contoh yang baik dalam 

pelaksanaannya sehingga siswa dapat melihat dan kemudian 

menerapkannya dalam keseharian mereka. 
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2. Strategi Internalisasi Latihan dan Pembiasaan dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul 

Jadid Kota Mojokerto 

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, dapat diketahui 

bahwasannya penerapan strategi latihan dan pembiasaan dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak terhadap nilai spiritual siswa kelas IX di 

MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto telah terlaksana. 

Dalam penerapan strategi latihan dan pembiasaan ini, guru telah 

menerapkan berbagai pembiasaan terhadap siswa, yaitu yang pertama dari 

aspek pembiasaan ini dapat dilaksanakan seperti pembiasaan untuk 

berdo’a sebelum pembelajaran dimulai dengan membaca do’a sebelum 

belajar dan beberapa amalan yang diberikan oleh guru, serta beberapa 

pembiasaan lain yang dapat dilakukan oleh siswa dalam hal keagamaan 

lainnya seperti pelaksanaan sholat dhuhur berjamaah, membaca istighosah, 

asmaul husna, dan sebagainya. Pembiasaan tersebut juga tak lepas dari 

bimbingan serta pengawasan oleh guru sehingga siswa dapat 

melaksanakan pembiasaan yang telah diterapkan oleh guru. Mengenai 

pembiasaan ini, hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan dari 

Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari, yaitu: 

“Apapun metode yang digunakan oleh guru, penting untuk 

diketahui bahwa dalam pengajaran agama terhadap siswa untuk 

memperhatikan pembiasaan, keteladanan, dan transinternalisasi. 

Contohnya yaitu siswa bisa disuruh untuk melaksanakan kegiatan 
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keagamaan secara rutin, dan diiringi dengan teladan yang 

dicontohkan oleh guru.”
109

 

 

Dalam teori yang didialogkan oleh Isriani Hardini dan Dewi 

Puspitasari, dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan atau suasana 

keagamaan yang dilaksanakan di Sekolah dapat dilakukan dengan cara 

menerapkan strategi pembiasaan dan melalui bimbingan yang dilakukan 

oleh guru dengan cara memberikan keteladanan sebagai tolak ukur yang 

kemudian dapat ditiru oleh siswa sehingga kegiatan keagamaan dapat 

terlaksana dengan baik dan benar.  

Selain daripada strategi pembiasaan yang telah dijabarkan diatas, 

guru juga telah menerapkan strategi latihan dengan mengandalkan materi 

yang ada di dalam pembelajaran pada hari itu. Dari materi tersebut, guru 

kemudian memberikan instruksi tugas terhadap siswa yang mana pada 

waktu itu materi dari pembelajaran Akidah Akhlak membahas tentang 

Qadha’ dan Qadar, yang kemudian siswa disuruh untuk menceritakan 

peristiwa Qadha’ dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian 

dipresentasikan di depan kelas. Hal tersebut berguna sebagai upaya dalam 

melatih siswa untuk mengeksplor melalui pemikiran mereka masing-

masing agar dapat menumbuhkan kebiasaan berpikir secara produktif. Hal 

ini dapat dicocokkan dengan teori yang telah diungkapkan oleh Waras 

yaitu tentang upaya untuk menjaga siswa agar berpikir secara produktif
110

 

dengan penjelasannya berikut ini: 
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“Tanda jika mental telah dapat digunakan untuk bisa berpikir 

dengan produktif yaitu: (1) Self regulated thinking and learning 

(belajar dengan teratur dan menumbuhkembangkan kemampuan 

berpikir secara mandiri), (2) Critical thinking and learning (belajarr 

dan berpikir dalam menumbuhkan sikap yang kritis), (3) Creative 

thinking and learning (berpikir dan belajar supaya bisa 

menumbuhkan sikap kreatif). Dengan teori tersebut hanya tinggal 

menerapkannya di dalam pembelajaran ketika berada di kelas.”
111

 

 

Penjelasan terkait temuan dan teori yang telah dijabarkan diatas 

yaitu bahwasannya strategi latihan dengan melatih siswa dalam 

mengeksplor melalui pemikiran mereka masing-masing agar dapat 

menumbuhkan kebiasaan berpikir yang produktif telah dilaksanakan 

melalui pembelajaran akidah akhlak yang pada hari itu membahas tentang 

materi Qada’ dan Qadar yang diterapkan dalam tugas yang diberikan 

kepada siswa. Siswa dalam hal ini dilatih dalam upaya berpikir kritis dan 

kreatif dalam pembelajaran secara mandiri dengan mengeksplor pemikiran 

mereka terkait peristiwa Qada’ dan Qadar yang telah dialami oleh masing-

masing siswa yang kemudian tugas tersebut dipresentasikan oleh siswa di 

depan kelas. Hal inilah yang dapat memacu kebiasaan berpikir produktif 

siswa melalui pembiasaan dalam melatih kemampuan berpikir kritis siswa 

secara mandiri dan kreatif. 

Dalam hal pelaksanaan strategi latihan dan pembiasaan ini, tidak 

hanya guru yang berperan aktif sebagai pengawas, namun juga terdapat 

siswa yang berperan dalam hal mengingatkan terhadap sesama teman 

mereka apabila mereka lalai dalam pelaksanaan strategi latihan dan 

pembiasaan yang telah diinstruksikan oleh guru. Data tersebut kemudian 
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dicocokkan dengan teori yang diungkapkan oleh Isriani Hardini dan Dewi 

Puspitasari, yaitu: 

“Pengembangan PAI dalam mewujudkan budaya religius sekolah 

yang bersifat horizontal tersebut dapat dilakukan melalui 

pendekatan pembiasaan, keteladanan dan pendekatan persuasif atau 

mengajak kepada warga sekolah dengan cara yang halus, dengan 

memberikan alasan dan prospek baik yang bisa meyakinkan 

mereka. Sikap kegiatannya berupa proaksi, yakni membuat aksi 

atas inisiatif sendiri, jenis dan arah ditentukan sendiri, tetapi 

membaca munculnya aksi-aksi agar dapat ikut memberi warna dan 

arah pada perkembangan nilai-nilai religiusitas di sekolah. Bisa 

pula berupa antisipasi, yakni tindakan aktif menciptakan situasi 

dan kondisi ideal agar tercapai tujuan idealnya.”
112

 

 

Dalam hal tersebut, yang dilakukan oleh siswa merupakan sebuah 

pendekatan secara persuasif yang dilakukan terhadap temannya sesama 

siswa dengan berperan sebagai orang yang mengingatkan akan adanya 

pelaksanaan dari strategi latihan atau pembiasaan yang belum tercapai 

secara bersama-sama. Ini merupakan inisiatif yang muncul dalam diri 

siswa sebagai wujud rasa peduli dan solidaritas antar sesama siswa serta 

akan nilai-nilai positif yang terkandung dalam penerapan strategi latihan 

atau pembiasaan, yang hal tersebut di dominasi oleh nilai religiusitas 

dikarenakan penerapannya terkait dengan pembelajaran Akidah Akhlak. 

Selain itu, untuk menambah semangat dan motivasi dari para siswa 

dalam pelaksanaan strategi latihan dan pembiasaan ini, guru juga akan 

memberikan reward atau hadiah kepada siswa yang telah menjalankan 

latihan dan pembiasaan dengan baik. Adapun reward yang didapatkan 

oleh siswa yaitu penghargaan berupa pujian atau juga terdapat nilai 
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tersendiri terhadap siswa yang telah menjalankan latihan dan pembiasaan 

dengan baik. Selain reward yang diberikan oleh guru, terdapat pula 

punishment atau hukuman yang akan diberikan oleh guru terhadap siswa 

apabila ada siswa yang lalai atau tidak melaksanakan dengan baik latihan 

dan pembiasaan yang telah diterapkan oleh guru. Hal tersebut juga telah 

didialogkan oleh teori yang dikembangkan Moh. Zaiful Rosyid dan 

Aminol Rosid Abdullah, yaitu: 

“Penghargaan dan motivasi yang sesuai dengan apa yang telah 

dikerjakan yang biasa disebut dengan hadiah. Agar siswa dapat 

terus berkembang dan memperoleh sebuah penguatan 

(Reinforcement) di dalam sebuah proses pembelajaran merupakan 

tujuan dari pemberian hadiah. Pemberian hadiah serta hukuman 

yang diberikan guru kepada siswa harus dilakukan dengan baik 

supaya siswa dapat konsisten aktif dalam pembelajaran serta ada 

perubahan yang berarti dalam diri individu siswa.”
113

 

 

Dengan temuan yang telah didialogkan dari teori tersebut, 

pemberian (reward) hadiah serta (punishment) hukuman dapat dilakukan 

untuk memberikan stimulus dan penegasan terhadap siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. Pemberian reward serta punishment ini juga 

harus dilakukan secara adil oleh guru, agar kemudian tidak muncul adanya 

rasa cemburu atau merasa kurang diperhatikan dari dalam diri siswa. 

Pemberian reward dan punishment harus berjalan dengan konsisten agar 

pelaksanaan strategi latihan dan pembiasaan dapat terlaksana dengan baik 

dan berkelanjutan. 
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3. Strategi Internalisasi Pemberian Nasihat dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto 

Dari data yang telah diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa 

Strategi internalisasi pemberian nasihat dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap nilai spiritual siswa kelas IX yang diterapkan oleh guru 

Akidah Akhlak sudah terlaksana di MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. 

Penerapan Strategi pemberian Nasihat ini, sesuai dengan topik 

pembahasannya, guru melaksanakannya dengan cara memberikan nasihat 

kepada siswa yang mana nasihat tersebut berisi tentang motivasi, nilai 

moral, serta hikmah dari materi pembelajaran Akidah Akhak yang telah 

diajarkan kepada siswa pada hari itu. Pemberian nasihat ini juga dapat 

dilakukan terhadap siswa yang membutuhkan. Mengenai pemberian 

nasihat ini selaras dengan teori yang telah diungkapkan oleh Nasheh 

Ulwan sebagai berikut: 

“Nasheh Ulwan berpendapat bahwa metode tausiah (nasihat) dapat 

digunakan untuk mendidik Akidah anak, termasuk mempersiapkan 

anak yang baik secara moral, emosional, maupun sosial. Ulwan 

berpendapat bahwa nasihat dan petuah memiliki pengaruh yang 

cukup besar dalam menumbuhkan kesadaran diri anak terhadap 

hal-hal yang dapat mendorong mereka menuju harkat dan martabat 

yang luhur, menuju Akhlak mulia, serta tumbuhnya jiwa 

berdasarkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu tidak heran jika 

dalam Al-Qur’an pengembangan metode ini menjadi prioritas yang 

diserukan bagi manusia untuk mengadopsinya dalam menjalankan 

pendidikan yang dilakukannya.”
114
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Selain itu terdapat juga teori dari Nella Agustin, dkk. Yaitu sebagai 

berikut: 

“Sebagai seorang guru wajib memberikan suatu nasehat kepada 

siswa-siswa supaya siswa memiliki sifat sopan, mentaati aturan 

yang berlaku di sekolah. Tidak hanya memberikan suatu nasehat, 

guru juga memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar 

peraturan yang ada di Sekolah. Tidak hanya itu saja, guru juga 

harus bisa memberikan solusi-solusi yang baik kepada siswanya. 

Guru juga harus memberikan dukungan terhadap siswa supaya 

mereka memiliki semangat dalam belajar. Selain itu siswa dapat 

mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Sekolah. Menjadi 

seorang guru tidaklah mudah, guru harus bisa membuat siswa 

memiliki nilai-nilai karakter yang bisa membuat siswa menjadi 

teladan dan bisa menanamkan nilai-nilai karakter yang bisa di 

harapkan oleh seorang guru.”
115

 

 

Dalam teori yang telah diungkapkan oleh Nasheh Ulwan dan Nella 

Agustin terdapat sebuah kesamaan bahwasannya disini yaitu seorang guru 

wajib memberikan nasihat kepada siswanya. Nasehat tersebut dapat 

berupa nilai moral, nilai sosial, motivasi, hikmah pembelajaran, tata 

peraturan, dan berbagai hal positif lainnya. Nasihat digunakan sebagai 

sarana untuk menumbuhkan rasa semangat serta kesadaran diri siswa 

terhadap Akhlak mulia serta nilai-nilai Islam yang telah disampaikan 

dalam nasihat tersebut. Selain itu, nasihat juga dapat berperan sebagai 

solusi-solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Maka 

dari itu, dalam strategi pemberian nasihat ini, penting bagi guru dan siswa 

agar dapat meningkatkan interaksi serta komunikasi, serta terbuka terbuka 

dalam hal permasalahan yang dialami oleh siswa sehingga guru dapat 

membimbing serta memberikan solusi yang tepat bagi siswa. 
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Nasihat juga bisa diberikan oleh sesama siswa dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak, baik itu mengambil hikmah dari peristiwa yang 

diceritakan siswa melalui presentasi di depan kelas maupun saling 

menegur dan mengingatkan antara siswa apabila ada yang kurang tertib. 

Hal ini kurang lebih sesuai dengan teori pembelajaran kooperatif dalam 

point Keterampilan Menjalin Hubungan Antar Pribadi yang diungkapkan 

oleh Made Wena dalam pembelajaran kooperatif, sebagai berikut: 

“Dalam pembelajaran kooperatif dituntut untuk membimbing siswa 

agar dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan bersosialisasi antar 

anggota kelompok. Dengan demikian, dalam pembelajaran 

kooperatif, keterampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan 

terhadap teman, mengkritik ide dan bukan mengkritik teman, 

berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang 

lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam 

menjalin hubungan antarpribadi tidak hanya diasumsikan, tetapi 

secara sengaja diajarkan oleh guru. Dalam hal ini siswa yang tidak 

dapat menjalin hubungan antarpribadi tidak hanya memperoleh 

teguran dari guru tetapi juga teguran dari sesama siswa. Dengan 

adanya teguran tersebut siswa secara perlahan dan pasti akan 

berusaha menjaga hubungan antarpribadi.”
116

 

 

Dalam penerapan strategi ini, memang tidak sepenuhnya 

mengambil konsep dari pembelajaran kooperatif yang telah disebutkan 

oleh Made Wena. Akan tetapi, terdapat beberapa aspek dari teori 

pembelajaran kooperatif yang telah dilaksanakan oleh guru dalam 

pembelajaran, seperti dalam aspek berkolaborasi, bekerja sama, dan 

bersosialisasi yang dilakukan terhadap antar teman. Dalam hal tersebut, 

siswa berkolaborasi dan bekerja sama dalam upaya keterlibatan 

pelaksanaan strategi pemberian nasihat agar dapat diwujudkan secara 
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bersama-sama dengan cara saling menegur dan mengingatkan terhadap 

temannya apabila ada yang lalai atau kurang tertib. Selain itu, siswa dapat 

berpikir logis dan mandiri dalam mengambil pelajaran serta hikmah 

terhadap apa yang telah dijelaskan oleh temannya melalui presentasi 

mengenai materi pembelajaran pada saat itu. 

Pada saat pelaksanaan strategi pemberian nasihat ini, apabila ada 

siswa yang mengindahkan dan abai terhadap nasihat yang diberikan oleh 

guru, maka akan ada hukuman atau punishment yang akan diberikan 

kepada siswa. Akan tetapi hukuman yang diberikan tentu masih dalam 

ranah mendidik siswa, seperti membaca Surah Al-Waqi’ah dan Surah 

Yasin, atau menulis teks arab Istighfar sebanyak 50 kali. Mengenai 

hukuman ini sesuai dengan teori yang didialogkan oleh Moh. Zaiful 

Rosyid dan Aminol Rosid Abdullah yaitu: 

“Seringkali terjadi kekerasan dalam proses pembelajaran akibat 

adanya hukuman yang berupa kontak fisik seperti memukul 

misalnya, hal tersebut tentu akan tidak efisien ditetapkan dalam 

pembelajaran. Memberikan hukuman kepada siswa hanya bila 

siswa tidak bisa lagi untuk diberikan nasihat, arahan, contoh 

dengan kelembutan, maupun dengan tauladan. Pemberian hukuman 

seharusnya dilakukan dengan cara yang bisa mendidik siswa.”
117

 

 

Dengan memberikan siswa hukuman yang mendidik, itu bisa 

dilaksanakan apabila dirasa strategi yang diterapkan sebelumnya kurang 

efektif dalam proses pembelajaran. Pemberian hukuman ini juga harus 

disesuaikan dengan kemampuan siswa, dan hal yang paling penting yaitu 

pemberian hukuman tidak dapat dilakukan dengan cara kekerasan, karena 
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bisa jadi hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa takut serta 

trauma yang dialami oleh siswa. 

  



 

 92 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang di dapatkan dari lokasi penelitian, baik itu 

aspek observasi, wawancara, serta dokumentasi, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Strategi internalisasi keteladanan (Modelling) dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap nilai spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto, yaitu; dengan menjadikan guru sebagai role model atau 

panutan yang baik bagi siswa, baik itu dalam segi sifat, tutur kata, hingga 

dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu, guru juga berperan 

sebagai teladan dalam pelaksanaan nilai religius yang ada di Madrasah. 

2. Strategi internalisasi latihan dan pembiasaan dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap nilai spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto, yaitu; dalam upaya pemberian strategi pembiasaan ini guru 

telah melaksanakan strategi pembiasaan ini dalam kegiatan pembelajaran 

serta aspek religius. Sedangkan dalam strategi latihan ini guru 

menerapkannya melalui tugas yang diberikan dalam materi pembelajaran. 

Siswa juga berperan aktif serta memiliki inisiatif dalam upaya pelaksanaan 

strategi ini. Adapun guru juga memberlakukan sistem reward dan 

punishment dalam strategi ini sebagai bentuk motivasi kepada siswa. 

3. Strategi internalisasi pemberian nasihat dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap nilai spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota 
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Mojokerto, yaitu; Guru memberikan nasihat dalam hal motivasi serta nilai 

moral kepada siswa. Selain itu, guru juga memberikan nasihat berupa 

hikmah dari materi pembelajaran. Guru dapat memberikan nasihat 

langsung kepada siswa apabila diperlukan, serta siswa dapat berinisiatif 

memberikan nasihat kepada temannya. Apabila ada siswa yang melanggar 

nasihat, maka akan diberikan punishment terhadap siswa tersebut. 

B. Saran 

 Sebagai akhir dari penelitian ini mengenai pembelajaran Akidah 

Ahlak di MTS Nurul Jadid kelas IX tahun ajaran 2021-2022 mengenai 

starategi internalisasi spiritual. Maka dari itu peneliti memberikan saran yang 

sesuai dengan topik yang di bahas dalam skripsi ini yang bertujuan untuk 

memberikan solusi atau masukan kepada pihak yang dituju, antara lain : 

1. Kepala Madrasah 

Kepala Madrasah diharapkan mampu memberikan motivasi serta 

mendorong para guru Akidah Akhlak untuk mengembangkan dan 

berinovasi dalam menerapkan strategi intenalisasi nilai spiritual dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak.  

2. Bagi guru Akidah Akhlak 

Diharapkan bagi guru Akiah Akhlak dalam pelaksanaan strategi 

internalisasi nilai spiritual untuk lebih kreatif dalam mengembangkan 

metode serta materi dalam internalisasi nilai spiritual sehingga tidak 

berkesan monoton, serta mampu memberikan situasi yang nyaman dan 

menyenangkan kepada siswa dalam proses pembalajaran. Sehingga siswa 
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memahami materi yang diberikan dengan mudah dan meningkatkan nilai 

spritual dalaam diri siswa.  

3. Bagi siswa 

Dengan adanya strategi internalisasi nilai spiritual dalam pembelajaran 

Akiah Akhlak ini diharapkan bagi siswa agar dapat lebih meningkat serta 

bersemangat dalam melaksanakan strategi internalisasi nilai spiritual yang 

diterapkan guru Akiah Akhlak sehingga dapat melaksanakannya secara 

istiqomah.  
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Lampiran 1: Matrik Penelitian 

Judul Komponen 

Penelitian 

Unsur-unsur Sumber Data Metodologi Penelitian Fokus Penelitian 

Strategi 

Internalisasi 

Nilai Spiritual 

dalam 

Pembelajaran 

Akidah Akhlak 

terhadap Siswa 

kelas IX di 

MTs Nurul 

Jadid Kota 

Mojokerto 

Tahun 

Pelajaran 

2021-2022 

1. Strategi 

Internalisasi 

 

Strategi Internalisasi 

a) Strategi Keteladanan 

(Modelling) 

b) Latihan dan 

Pembiasaan 

c) Strategi Pemberian 

Nasihat 

1. Informan: 

1.) Guru Akidah 

Akhlak  

2.) Siswa kelas 

IX 

2. Kepustakaan 

3. Dokumenter 

1. Pendekatan dan Jenis 

Penelitian:  

a. Pendekatan 

Kualitatif 

b. Jenis Penelitian 

Deskriptif 

2. Lokasi Penelitian:  

MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto 

3. Penentuan Subyek 

Penelitian 

menggunakan Teknik 

Purposive, dengan 

subyek penelitian 

yaitu:  

- Guru Akidah 

Akhlak 

- Siswa kelas IX 

4. Metode 

pengumpulan data: 

- Observasi 

- Wawancara 

- Dokumentasi 

5. Teknik Analisis Data 

1. Bagaimana 

Strategi 

Internalisasi 

Keteladanan 

(modelling) dalam 

pembelajaran 

Akidah Akhlak 

terhadap Nilai 

Spiritual siswa 

kelas IX di MTs 

Nurul Jadid Kota 

Mojokerto? 

2. Bagaimana 

Strategi 

Internalisasi 

Latihan dan 

Pembiasaan dalam 

pembelajaran 

Akidah Akhlak 

terhadap Nilai 

Spiritual siswa 

kelas IX di MTs 

Nurul Jadid Kota 

Mojokerto? 

2. Nilai Spiritual 

 

 

Nilai Spiritual 

a) Nilai religius 

b) Nilai estetika 

c) Nilai moral 

d) Nilai kebenaran/ 

empiris 

3. Pembelajaran 

Akidah 

Akhlak 

Pembelajaran Akidah 

Akhlak 

1. Ruang lingkup 

pembelajaran Akidah 

Akhlak 

2. Tujuan dan fungsi 

pembelajaran Akidah 

Akhlak 

3. Karakteristik 

Pembelajaran Akidah 

Akhlak 



 
 

 
 

4. Metode Pembelajaran 

Akidah Akhlak 

menggunakan 

Analisis Deskriptif 

(Model Miles dan 

Huberman): 

1. Kondensasi data 

2. Penyajian data 

3. Kesimpulan 

6. Keabsahan data:  

Triangulasi Sumber 

Triangulasi Teknik 

3. Bagaimana 

Strategi 

Internalisasi 

Pemberian Nasihat 

dalam 

pembelajaran 

Akidah Akhlak 

terhadap Nilai 

Spiritual siswa 

kelas IX di MTs 

Nurul Jadid Kota 

Mojokerto? 



 
 

 
 

Lampiran 3: RPP 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 4: Nilai Rapot Siswa Kelas 9 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5: Absensi Siswa 

 



 
 

 
 

Lampiran 6: Formulir Pengumpulan Data 

1. Pedoman Observasi 

1. Strategi Internalisasi Keteladanan (Modelling) dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto, meliputi data tentang; proses pelaksanaan dari strategi 

keteladan yang dilakukan oleh guru Akidah Akhlak terhadap siswa kelas 

IX MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto. 

2. Strategi Internalisasi Latihan dan Pembiasaan dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto, meliputi data tentang: proses dari pelaksanaan strategi latihan 

dan pembiasaan yang diterapkan dalam pembelajaran Akidah Akhlak 

terhadap siswa kelas IX MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto, Peranan siswa 

dalam strategi latihan dan pembiasaan, Hasil dan tindak lanjut dari strategi 

latihan dan pembiasaan. 

3. Strategi Internalisasi Pemberian Nasihat dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto, meliputi data tentang: proses dalam pemberian nasihat oleh 

guru Akidah Akhlak terhadap siswa kelas IX MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto, Peran siswa dalam strategi pemberian nasihat terhadap 

temannya, Tindak lanjut dari strategi pemberian nasihat. 

 



 
 

 
 

2. Kisi-kisi Pertanyaan Guru Akidah Akhlak Kelas IX MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto 

1. Seberapa pentingnya pembelajaran Akidah Akhlak itu menurut 

panjenengan? 

2. Bagaimana strategi internalisasi (keteladanan/ latihan dan pembiasaan/ 

pemberian nasihat) yang ibu terapkan dalam pembelajaran Akidah Akhlak 

terhadap nilai spiritual siswa kelas IX? 

3. Bagaimana penggunaan media atau fasilitas belajar dalam strategi 

internalisasi (keteladanan/ latihan dan pembiasaan/ pemberian nasihat)? 

4. Apakah ibu pernah mengalami kendala saat menerapkan strategi 

(keteladanan/ latihan dan pembiasaan/ pemberian nasihat) dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak? 

5. Apakah ibu juga menerapkan strategi internalisasi nilai spiritual saat diluar 

jam pembelajaran Akidah Akhlak? 

6. Bagaimana partisipasi siswa dalam strategi internalisasi nilai spiritual yang 

ibu laksanakan? 

7. Apakah ibu pernah mengalami kendala dalam penerapan strategi 

internalisasi spiritual? 

8. Apakah ada hadiah dan hukuman dalam penerapan strategi internalisasi 

nilai spiritual yang ibu terapkan? 

 

 



 
 

 
 

3. Kisi-kisi Pertanyaan Kepada Siswa MTs Nurul Jadid Kelas IX 

1. Bagaimana menurut kamu tentang mata pelajaran Akidah Akhlak? 

2. Apakah penerapan strategi internalisasi nilai spiritual sudah berjalan 

dengan lancar di kelas IX? 

3. Apakah kamu juga menerapkan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-

hari? 

4. Apakah ada dampak positif atau perubahan perilaku dalam diri kamu? 

5. Bagaimana menurutmu sebagai siswa dalam melihat tentang strategi 

internalisasi nilai spiritual yang diterapkan oleh guru Akidah Akhlak? 

6. Apa yang akan kamu lakukan apabila ada temanmu yang kurang tertib 

atau lalai dalam pelaksanaan strategi internalisasi nilai spiritual? 

4. Dokumentasi 

1. Strategi Internalisasi Keteladanan (Modelling) dalam pembelajaran 

Akidah Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid 

Kota Mojokerto, meliputi tentang: foto pelaksanaan ketika guru Akidah 

Akhlak melaksanakan strategi keteladanan terhadap siswa kelas IX MTs 

Nurul Jadid Kota Mojokerto, Perangkat pembelajaran dalam strategi 

Keteladanan, nilai siswa dari saat materi yang diterapkan dalam strategi 

keteladanan. 

2. Strategi Internalisasi Latihan dan Pembiasaan dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto, meliputi tentang: Foto pelaksanaan ketika guru Akidah Akhlak 

memberikan latihan dan pembiasaan terhadap siswa kelas IX MTs Nurul 



 
 

 
 

Jadid Kota Mojokerto, pedoman wawancara terhadap guru Akidah Akhlak 

dan siswa kelas IX MTs Nurul Jadid mengenai strategi internalisasi latihan 

dan pembiasaan, perangkat pembelajaran yang digunakan dalam 

penerapan strategi internalisasi latihan dan pembiasaan. 

3. Strategi Internalisasi Pemberian Nasihat dalam pembelajaran Akidah 

Akhlak terhadap Nilai Spiritual siswa kelas IX di MTs Nurul Jadid Kota 

Mojokerto, meliputi tentang: foto pelaksanaan ketika guru Akidah Akhlak 

melaksanakan strategi pemberian nasihat terhadap siswa kelas IX MTs 

Nurul Jadid Kota Mojokerto, pedoman wawancara terhadap guru Akidah 

Akhlak dan siswa kelas IX MTs Nurul Jadid mengenai strategi 

internalisasi pemberian nasihat. 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 7: Jurnal Penelitian 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Lampiran 8: Foto Kegiatan Penelitian 

 

Gambar 1 

Proses Pembelajaran Akidah Akhlak di Kelas IX 

 

 

Gambar 2 

Siswa menyimak pembelajaran Akidah Akhlak yang disampaikan oleh guru 



 
 

 
 

 

Gambar 3 

Lokasi Penelitian 

 

 

Gambar 4 

Piala MTs Nurul Jadid Kota Mojokerto bukti keberhasilan siswa 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 9: Foto buku untuk bahan ajar mata pelajaran Akidah Akhlak 

  



 
 

 
 

Lampiran 10: Foto depan Lembaga 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 11: Foto Peta Lembaga 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 12: Pernyataan Keaslian Tulisan 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama   : Hanif Alwi Mufti Akhmad 

NIM   : T20171130 

Program Studi  : Pendidikan Agama Islam/ Pendidikan Islam 

Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institusi  : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak 

terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang 

pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis 

dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar 

pustaka. 

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat 

unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia 

untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa 

paksaan dari siapapun. 

 

 

Jember, 27  Maret 2022 

Saya yang menyatakan  

 

 

 

Hanif Alwi Mufti Akhmad 

NIM. T20171130 



 
 

 
 

Lampiran 13: Surat Izin Penelitian 

 



 
 

 
 

Lampiran 14: Surat Rekomendasi 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 15: Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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