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INTERNALISASI NILAI-NILAI KARAKTER ISLAMI MELALUI 

PROGRAM MENTORING DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

ISLAM TERPADU AL-HUDA WONOGIRI  

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan sebagian peserta didik di 

SMP IT Al-Huda Wonogiri yang kurang mencerminkan nilai-nilai 

karakter Islami yang baik. Contok kasus misalnya merasa terasingkan di 

kelas, suasana pembelajaran yang kurang kondusif, bahkan ada peserta 

didik yang merasa terkena bullying saat yang dilakukan oleh teman 

sebaya maupun kakak kelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan mendiskripsikan: 1) Internalisasi Nilai-nilai Karakter Islami Melalui 

Program Mentoring. 2) Implementasi Program Mentoring di SMP IT Al-

Huda Wonogiri Tahun Pelajaran 2019/2020. 3) Indikator Keberhasilan 

Program Mentoring di SMP IT Al-Huda Wonogiri. Permasalahan 

tersebut dibahas melalui studi lapangan yang dilakukan di SMP IT Al-

Huda Wonogiri. Penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan 

fenomenologi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan 

menggunakan metode deduktif dengan pengkajian yang diawali dengan 

teori-teori umum kemudian disesuaikan dengan data yang diperoleh di 

lapangan. Kajian ini menghasilkan temuan nilai-nilai karakter Islami 

meliputi religius, gemar membaca, jujur, disiplin, tanggung jawab, 

kreatif, mandiri, komunikatif, toleransi, kerja keras, rasa ingin tahu, 

peduli sosial, bersahabat, menghargai prestasi, demokratis, cinta tanah 

air, cinta damai, peduli lingkungan yang diinternalisasikan melalui 

implementasi program mentoring dimulai dari kegiatan tilawah Al-

Qur’an, mutaba’ah harian, pidato singkat atau tausiyah oleh peserta 

mentoring, materi dari mentor, selanjutnya yaitu pemberian informasi 

update dari sekolah, lalu bimbingan konseling individual. Program ini 

berlangsung efektif dalam setiap pekan sekali. Dalam pelaksanaannya, 

pembinaan nilai-nilai tersebut dilakukan  secara bertahap dengan 

pembiasaan yang positif. Mentee tidak merasa terbebani terhadap 

pelaksanaan kegiatan mentoring sehingga dapat mengoptimalkan 

pembinaan nilai-nilai karakter Islami yang dilakukan atas kerja sama 

peserta dan mentor. 

 

Kata kunci: Internalisasi, Nilai-nilai Karakter Islami, Program 

Mentoring 
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Abstract 

This research is based on the fact that there are some students in Al-

Huda Junior High School Wonogiri do not reflect good character values. 

For example of the cases such as feeling alienated in the class, and less 

conducive learning atmosphere. There are even some students who feel 

affected by bullying that done by peers and classmates.This research is to 

know and describe: 1) Internalization of Islamic Character Values 

Through Mentoring Programs. 2) Implementation of the Mentoring 

Program in Al-Huda Junior High School Wonogiri 2019/2020 Academic 

Year. 3) Success Indicators of the Mentoring Program in Al-Huda Junior 

High School Wonogiri. These problems are discussed through a field 

studies conducted in Al-Huda Junior High School Wonogiri. This 

research is qualitative, with a phenomenological approach. Data 

obtained through observation, interviews, and documentation. While the 

data analysis techniques used by using the deductive method of 

assessment which begins with general theories then adjusted to the data 

obtained in the field.This research found that Islamic character values 

include religious values, reading a lot, honesty, dicipline, responsibility, 

creativity, independence, communicativeness, tolerance, hard work, 

curiosity, social care, friendly, respect for achievement, democratic, love 

of the motherland, love for peace, and environmental care can 

internalized trough implementation of the mentoring program starting 

from the activities of reciting the Qur'an, daily mutaba'ah, short speeches 

or tausiyah by mentoring participants, material from mentors, then 

giving update information from schools, then individual counseling 

guidance. This program is effective every week. In practice, the 

development of these values are carried out in stages with a positive 

habit. Mentee does not feel burdened with the implementation of 

mentoring activities so as to optimize the fostering of character values 

carried out in collaboration with participants and mentors. 

 

Keywords: Internalization, Islamic Character Values, Mentoring 

Program 

 

1. PENDAHULUAN 

Lembaga pendidikan, khususnya sekolah menengah pertama, dipandang sebagai tempat yang strategis 

untuk membentuk karakter peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dalam segala ucapan, 

sikap, dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik dan kuat.1 Proses pembinaan karakter seorang 

siswa dapat ditamankan melalui pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Budaya sekolah yang positif akan 

mempengaruhi siswa dalam berperan di lingkungan sekolah. Pengaruh dalam ranah pendidikan terdapat 

dari diri sendiri, keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah.2 

                                                                 
1 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), 

hlm. 23. 
2 Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. X 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP IT Al-Huda Wonogiri yang menjadi tempat 

penelitian, terdapat sebagian siswa yang merasa terasingkan di kelas, suasana pembelajaran yang kurang 

kondusif, bahkan ada peserta didik yang merasa terkena bullying saat yang dilakukan oleh teman sebaya 

maupun kakak kelas. Hal tersebut merupakan implementasi kurang tepat pada pendidikan terutama di 

lingkungan sekolah. 

Usaha pengembangan kualitas pendidikan perlu dilaksanakan mencakup keseluruhan pengembangan 

dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu berupa aspek:  akhlak, moral, keterampilan, pengetahuan, 

budi pekerti,  perilaku, olahraga, seni.3 Penanaman nilai karakter Islami untuk membentuk konsep diri 

yang baik tidak hanya dilakukan dalam kegiatan kelas saja. Di luar sekolah, dapat diadakan kegiatan yang 

dapat membantu siswa untuk meningkatkannya. Untuk itu SMP IT AL-Huda Wonogiri mengadakan 

layanan dan bimbingan yang dilakukan pada jadwal kegiatan belajar mengajar maupun di luar jam 

pelajaran. 

Pembinaan karakter yang baik serta pengembangan potensi dan kompetensi yang berorientasi pada 

tercapainya cita-cita bangsa sebagai bangsa yang bermartabat dapat tercapai apabila terdapat konsistensi 

untuk menjadikan peserta didik mendapatkan pembelajaran tentang nilai-nilai pendidikan karakter secara 

merata. Proses pembentukan karakter dapat dibentuk dari penanaman nilai-nilai karakter Islami berupa 

pembelajaran akhlak dan penyampaian materi terkait pendidikan karakter di lingkungan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian program mentoring 

tarbawiyah sebagai upaya pembinaan akhlak siswa. Pembahasan tersebut diintegrasikan dalam judul 

skripsi: “Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Islami Melalui Program Mentoring di SMP IT Al-Huda 

Wonogiri tahun pelajaran 2019/2020”. Penelitian ini akan membahas bagaimana internalisasi nilai-nilai 

karakter Islami melalui program mentoring, bagaimana implementasi program mentoring serta apa saja 

indikator keberhasilan program mentoring yang diadakan di SMP IT Al-Huda Wonogiri. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi program mentoring dan bagaimana 

internalisasinya terhadap nilai-nilai karakter Islami serta untuk mengidentifikasi indikator keberhasilan 

mentoring di SMP IT Al-Huda Wonogiri. 

2. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di SMP IT Al-Huda Wonogiri Dalam 

bidang ini, peneliti lapangan dapat meneliti penyelenggaraan dari program di sekolah khususnya 

mentoring dan internalisasinya terhadap nilai-nilai karakter Islami.4Penelitian merupakan kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu dengan menghimpun data wawancara dari guru 

                                                                 
3 Nurmawati, Dewi, S., Natajaya, I. N., & Dantes, K. R. (2014). Studi Evaluasi Kesiapan Guru Dalam Melaksanakan 

Kurikulum 2013 Di Madrasah Aliyah Negeri Amlapura Tahun 2014. Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia. 
4 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 26 
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yang menjadi mentor dan peserta didik kelas VIII di SMP IT Al-Huda Wonogiri kemudian dicari makna 

dari pengalaman tersebut.5 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh dari 

tahapan wawancara mentor serta peserta didik kelas VIII, juga dengan observasi langsung di SMP IT Al-

Huda Wonogiri tentang internalisasi nilai-nilai karakter Islami melalui program mentoring. Sedangkan 

sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis maupun arsip resmi program 

mentoring di SMP IT Al-Huda Wonogiri. Subjek dalam penelitian ini merupakan peserta didik kelas VIII 

di SMP IT Al-Huda Wonogiri yang mengikuti program mentoring tahun pelajaran 2019/2020. Objek 

dalam penelitian ini adalah nilai-nilai karakter yang diinternalisasikan melalui program mentoring. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi.6 

Observasi digunakan untuk melihat implementasi program mentoring di SMP IT Al-Huda Wonogiri. 

Wawancara dilakukan pada guru yang menjadi mentor program mentoring kelas VIII dan peserta didik 

kelas VIII yang melaksanakan mentoring setiap pekan. Pengumpulan data menggunkan teknik dokumen 

menggunakan arsip resmi sekolah terkait pelaksanaan program mentoring di SMP IT Al-Huda Wonogiri 

yang dilakukan peserta didik kelas VIII. 

Analisis data menggunakan metode deduktif dengan menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data 

(memilah data), penyajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Uji keabsahan data dengan 

menggunakan triangulasi (pengecekan data).7 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berlandaskan data yang telah dikumpulkan berdasarkan fakta temuan penelitian melalui wawancara dan 

observasi, peneliti memperoleh data terkait internalisasi nilai-nilai karakter Islami melalui program 

mentoring dapat melalui tiga tahap yaitu transformasi nilai, transaksi, serta transinternalisasi.8 Tahap 

transfromasi nilai berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan pada tahapan tausiyah atau pidato yang 

disampaikan oleh peserta mentoring dan juga dalam kegiatan penyampaian informasi oleh mentor. Nilai 

kreatif merujuk pada peserta mentoring dan juga mentor yang dapat  mengembangkan beragam materi. 

Perolehan sikap mandiri tercermin pada mentor dan peserta yang dapat bekerja keras tanpa bergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan amanahnya. Komunikatif ditunjukkan oleh mentor serta mentee 

dalam penyampaian materi dengan jelas. Gemar membaca dibuktikan dengan sebelum berpidato atau 

mengisi materi, mentee atau mentor membaca terlebih dahulu terkait tema yang akan disampaikan. 

Toleransi menghargai pendapat peserta lainnya. Dalam hal ini, , mentor sebagai informan memiliki nilai 

                                                                 
5 Jhon W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain  Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan, terj. Ahmad Lintang 

Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 105. 
6 Nasution, S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 76. 

7 Moleong, Lexy J, Op.Cit. hlm. 248 
8 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar (Surabaya: Citra Media. 1996), hlm. 153. 
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tanggung jawab dan jujur dalam menyampaikan informasi dari sekolah ke setiap peserta didik sesuai 

dengan keadaan yang sedang terjadi di sekolah. 

Tahapan kedua dari internalisasi adalah transaksi. Dalam implementasinya, fakta temuan penelitan 

menunjukkan tahapan ini dapat dilihat dari pelaksanaan rangkaian kegiatan materi disertai tanya jawab 

serta konseling individual. Nilai-nilai karakter Islami yang diinternalisasikan pada kegiatan materi 

meliputi disiplin, kerja keras mempersiapkan materi dengan matang, kreatif, rasa ingin tahu, gemar  

membaca sebelum menyampaikan materi, tanggung jawab, dan komunikatif. Sedangkan untuk bimbingan 

konseling nilai-nilai karakter Islaminya adalah peduli sosial yang ditunjukkan oleh mentor dapat memberi 

saran yang sesuai dengan masalah setiap peserta, mentor dan mentee saling bersahabat dan memberikan 

motivasi, setiap peserta dapat jujur. 

Yang terakhir yaitu tahap transinternalisasi. Dalam hal ini ditunjukkan dalam implementasi 

mutaba’ah, hiburan , serta rihlah. Internalisasi nilai-nilai karakter Islami yang dapat dibina meliputi jujur 

ditunjukkan mentee dalam mengisi lembar sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukannya, peserta 

disiplin dan tidak menunda untuk melaksanakan amalan dalam lembar mutaba’ah, serta tanggung jawab 

terhadap kegiatan mutaba’ah harian. Peserta dapat memiliki kreatifitas tinggi dalam mengembangkan 

minat mereka, peserta kerja keras dalam membuat sesuatu yang disukai, mentee dalam menghargai 

prestasi dapat membuat suatu kerajinan yang bermanfaat, bersahabat dalam kerja sama team kegiatan 

hiburan. Serta pada kegiatan rihlah terdapat nilai demokratis yaitu semua peserta mentoring dapat 

melakukan rihlah ke tempat yang telah disepakati, cinta tanah air ditunjukkan dengan bersyukur dalam 

mengagumi alam, setiap peserta cinta damai dengan tidak adanya pertengkaran saat kegiatan berlangsung, 

mentee juga peduli lingkungan dengan tidak meninggalkan sampah di jalanan sekitar. 

Berikut merupakan matriks internalisasi nilai-nilai karakter Islami melalui program mentoring: 

Implementasi Metode 

Nilai-nilai 

Karakter 

Islami 

Internalisasi 

Tilawah Al-

Qur’an 
Tartil 

Religius 

Terbiasa memahami Al-Qur’an, 

terbiasa melaksanakan shalat, dan 

ibadah muamalah. 

Gemar 

Membaca 

Saling simak dalam pembacaan 

ayat Al-Qur’an & terjemahnya 

Mutaba’ah 

harian 
Keteladanan 

Jujur 
Mengisi lembar sesuai dengan 

kegiatan yang telah dilakukan 

Disiplin 
Tidak menunda pelaksanaan 

kegiatan dalam mutaba’ah 

Tanggung 

jawab 

Mentee merasa jika mutaba’ah 

harian perlu dilakukan 
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Tausiyah 
Pidato 

singkat 

Kreatif 
Peserta dapat mengembangkan 

materi  

Mandiri 

Peserta dapat menjalani amanah 

tanpa bantuan orang lain dalam 

penyampaian pidato 

Komunikatif 
Peserta menyampaikan pidato 

dengan jelas 

Gemar 

membaca 

Peserta membaca materi sebelum 

berpidato singkat 

Toleransi  
Saling menghargai pendapat 

peserta lainnya 

Materi 

Ceramah 

dan tanya 

jawab 

Disiplin 
Mentor menyampaikan materi 

sesuai jadwal 

Kerja Keras 
Mentor mempersiapkan materi 

dengan matang 

Kreatif 
Mentor berusaha 

mengembangkan materi 

Rasa ingin 

tahu 

Peserta banyak bertanya mentor 

terkait materi  

Gemar 

membaca 

Sebelum menyampaikan materi, 

mentor wajib membaca dan 

belajar 

Tanggung 

jawab 

Mentor telah menyampaikan 

materi kepada peserta 

Mandiri 
Mentor menyiapkan materi tanpa 

bantuan peserta 

Komunikatif 

Bahasa yang digunakan mentor 

saat penyampaian materi mudah 

difahami mentee 

Penyampaian 

informasi 
Ceramah 

Tanggung 

jawab 

Mentor menyampaikan amanah 

dari sekolah terkait kegiatan yang 

akan dilakukan 

Jujur 
Mentor menyampaikan sesuai 

dengan keadaan sekolah 

Konseling 

individual 
Diskusi 

Peduli sosial 

Mentor memberi saran yang 

sesuai dengan permasalahan 

mentee 

Bersahabat 
Mentor dan mentee saling 

memberi dukungan motivasi 
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Jujur  

Mentee dapat menceritakan 

masalah yang sedang 

dihadapinya 

Hiburan Rekreasi 

Kreatif 
Peserta dapat mengembangkan 

hal baru sesuai minat mereka 

Kerja keras 
Peserta saling bekerja sama 

dalam kegiatan 

Menghargai 

Prestasi 

Para peserta dapat membuat 

sesuatu kerajianan yang disukai 

Bersahabat 
Peserta saling bekerjasama dalam 

dalam membuat sesuatu 

Rihlah Rihlah 

Demokratis 

Semua peserta mentoring dapat 

melakukan rihlah ke tempat yang 

telah disepakati 

Cinta tanah 

air 

Peserta bersyukur dalam 

mengagumi keindahan alam 

Cinta damai 
Peserta tidak bertengkar ketika 

rihlah berlangsung 

Peduli 

lingkungan 

Tidak membuang sampah 

sembarangan ketika perjalanan 

 

Implementasi program mentoring yang dilaksanakan pada hari Sabtu oleh peserta didik kelas VIII. 

Program ini sudah ada sejak tahun 2006 untuk meningkatkan pembinaan karakter Islami pada peserta 

didik. Tahapan program mentoring diawali dengan tilawah Al-Qur’an bersama, pengisian mutaba’ah, 

tausiyah atau pidato singkat dari mentee, pemberian materi oleh pembina mentoring, penyampaian 

informasi update dari sekolah, hingga konseling masalah individual. Setiap  tahap kegiatan memiliki 

metode tersendiri dalam penyampaiannya. Agenda rutin hiburan seperti tukar kado, memasak, renang 

diadakan untuk mengoptimalkan minat dan bakat mereka. 

Keberhasilan program mentoring dalam menginternalisasikan nilai karakter pada peserta didik yang 

mengikuti program mentoring di SMP IT Al-Huda Wonogiri dapat memaksimalkan berbagai potensi 

serta minat dan bakat dengan tujuan untuk mencapai pengembangan pribadi yang Islami. Mentee tidak 

merasa terbebani terhadap setiap kegiatan mentoring sehingga dapat memaksimalkan pembinaan nilai-

nilai karakter Islami yang dilakukan oleh mentor. 
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4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berlandaskan pada pada fakta temuan penelitian yang didapatkan serta berdasarkan analisis 

hasil, maka penulis dapat memberi simpulan hasil penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah, 

diantaranya adalah: 

4.1.1 Internalisasi nilai-nilai karakter Islami di SMP IT Al-Huda Wonogiri meliputi nilai religius, 

gemar membaca, jujur, disiplin, tanggung jawab, kreatif, mandiri, komunikatif, toleransi, 

kerja keras, rasa ingin tahu, peduli sosial, bersahabat, menghargai prestasi, demokratis, cinta 

tanah air, cinta damai, peduli lingkungan yang terlaksana dalam berbagai tahapan kegiatan 

mentoring. Nilai-nilai tersebut akan tertanam pada peserta didik secara bertahap apabila ada 

kerjasama antara mentor dan mentee dalam pelaksanaannya. 

4.1.2 Implementasi program mentoring di SMP IT Al-Huda Wonogiri terbagi menjadi  beberapa 

kegiatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 10.00 hingga 11.30 WIB. Kegiatan 

tersebut meliputi tilawah Al-Qur’an, pengumpulan mutaba’ah harian, pidato singkat atau 

tausiyah oleh peserta mentoring, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh 

mentor, selanjutnya yaitu pemberian informasi update dari sekolah, lalu bimbingan konseling 

individual fokus pada masalah yang sedang dihadapi siswa, setelah itu hiburan sesuai 

kesepakatan bersama, dan setiap satu semester sekali dapat diadakan rihlah bersama. Mentee 

sangat antusias saat kegiatan berlangsung. Pelaksanaan program mentoring ini dapat 

dikatakan efektif. 

4.1.3 Indikator keberhasilan program mentoring di SMP IT Al-Huda Wonogiri dapat terlihat dari 

kemampuan siswa dalam sikap spiritual mereka dalam beribadah, dapat menjalin hubungan 

sosial terhadap teman sebaya maupun kakak kelas, komunikatif, peduli lingkungan sekitar, 

siswa dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta memiliki keterampilan hidup yang 

bermanfaat. Internalisasi nilai-nilai karakter Islami dapat dikatakan efektif namun belum 

maksimal karena dalam implementasinya dibutuhkan waktu yang lama. 

4.2 Saran 

Terkait dengan hasil temuan serta kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran demi 

terciptanya peningkatan proses pengajaran sesuai dengan harapan bersama. Adapun saran dari 

peneliti sebagai berikut: 

4.2.1 Kepala SMP IT Al-Huda Wonogiri 

Diharapkan kepala sekolah dapat terus memberikan inovasi dan pembaharuan bagi 

penanaman nilai-nilai karakter Islami dalam berbagai bidang. Karena sekarang teknologi 
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sudah menjadi kebutuhan manusia, hendaknya pihak sekolah juga mengawasi 

perkembangan akhlak peserta didik melalui jejaring sosial media mereka.  

4.2.2 Guru atau mentor SMP IT Al-Huda Wonogiri 

Kepada guru maupun mentor hendaknya lebih banyak belajar dan membaca agar ilmu 

yang diserap oleh peserta didiknya berkembang. Diharapkan mentor atau guru dapat terus 

berperilaku baik agar dapat dijadikan teladan siswanya. 

4.2.3 Peserta didik SMP IT Al-Huda Wonogiri 

Hendaknya peserta didik dapat mengaplikasikan pembiasaan nilai-nilai karakter Islami 

yang telah didapatkannya baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. 
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