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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini bangsa Indonesia memang masih sedang menghadapi globalisasi 

dibidang budaya, etika dan moral, sebagai akibat dari kemajuan teknologi 

terutama di bidang informasi melalui media massa yang canggih menyebabkan 

peran para guru pada umumnya dan khususnya guru Agama Islam dalam 

pendidikan mulai bergeser, terutama dalam pembinaan moralitas peserta didik. 

Para siswa saat ini telah banyak mengenal berbagai sumber pesan pembelajaran, 

ada yang bersifat pedagogis dan mudah dikontrol, dan banyak pula yang sulit 

dikontrol.1 

Dampak globalisasi sebagai akibat dari kemajuan di bidang inforamasi 

terahdap peradaban dunia merujuk kepada suatu pengaruh yang mendunia. 

Demikian pula keterbukaan terhadap arus informasi yang menyangkut 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi ini 

memberikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Berbagai 

perkembangan dan kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan unsur 

budaya lainnya akan mudah diketahui oleh masyarakat. Kecenderungan seperti 

itu harus diantisipasi oleh dunia pendidikan.  Terlebih pendidikan Islam yang 

tidak hanya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menerima serta 

menyesuaikan dan mengembangkan arus perubahan yang terjadi dalam 

                                                             
1 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2007), hal 81 
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lingkungannya, tetapi juga melestarikan nilai-nilai luhur dan memperbaiki 

penyimpangannya yang diakibatkan oleh era globalisasi.2 

Sebagaimana tertuang dalam undang-undang tentang sistem pendidikan 

nasional bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 

tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. 3 

Internalisasi nilai-nilai keagamaan memegang peranan penting dalam 

konteks kehidupan bersama karena merupakan salah satu tahap tingkah laku 

penyesuaian diri yang melahirkan gerak hati dalam bentuk tauhid, sabar, ikhlas 

dan sebagainya. Dengan terbentuknya sifat-sifat tersebut dapatlah terwujud 

kehidupan bersama yang sejahtera. Kelebihan internalisasi nilai-nilai adalah 

terbentuknya kemampuan yang mendasar untuk mengambil dan bertingkah laku 

yang sesuai dengan norma dan sikap yang dikehendaki oleh agama dan 

masyarakat. Pembahasan nilai-nilai ini bersifat abstrak dan memerlukan 

pengamalan yang panjang untuk memahaminya, sehingga pendidik maupun 

peserta didik dituntut mampu berpikir secara abstrak yang umumnya sulit 

dilaksanakan. Internalisasi nilai-nilai keagamaan dapat dilakukan dengan 

berbagai macam cara, salah satunya dengan pembiasaan.4 

Imam Al-Gozaly juga menggunakan pembiasaan dalam mendidik anak, 

sebagaimana dikutip oleh Arifin bahwa bila seorang anak dibiasakan dengan 

                                                             
2 Ibid, hal 85 

3 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Th 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(jakarta: PT. Armas Duta Jaya), hal 4 

4 Muhaimin et, al., Paradigma Pendidikan Islam (BandungL PT. Rosdakarya, 2002) hal 88 
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sifat yang baik, maka akan berkembanglah sifat-sifat yang baik itu pada dirinya 

dan akan memperoleh kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sebaliknya bila anak 

dibiasakan dengan sifat-sifat jelek, dan kita biarkan begitu saja maka ia akan 

celaka dan binasa.5 

Dalam Islam manusia didorong untuk mengamalkan ilmu pengetahuan 

dan mengaktualisasikan keimanan dan ketaqwaannya dalam hidup sehari-hari 

sebagaimana terkandung di dalam perintah sholat, puasa dan 

sebagainyaBerlatarbelakang hal tersebut kami ingin melihat bagaimana 

pembiasaan praktek ibadah yang dilakukan di sekolah dapat menginternalisasi 

nilai-nilai keislaman. Dampak dan akibat praktek tersebut pada siswa SMP 

Islam.  

Teknik pembiasaan  perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, 

dalam artian perlu terprogram secara sistematis. Berdasrkan persoalan diatas, 

dapat digaris bawahi bahwa internalisasi merupakan inti dari pencapaian tujuan 

pendidikan, sedangkan pembiasaan digunakan teknik untuk menanamkan nilai 

keislaman pada peserta didik. Guna mendapatkan kebenaran yang valid, penulls 

tertarik melakukan penilaian lapangan dengan judul “Internalisasi Nilai-nilai 

Keislaman melalui Pembiasaan Praktik Ibadah pada Siswa SMP Islam 

Pakis ”. 

 

 

                                                             
5 Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hal 102 
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B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pembiasaan praktek ibadah untuk mrnginternalisasikan nilai-

nilai keislaman pada siswa  SMP Islam Pakis?  

2. Apa sajakah nilai-nilai keislaman yang di internalisasikan pada siswa melalui 

praktek ibadah ? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat proses pembiasaan praktik 

keagamaan pada siswa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan proses pembiasaan praktek ibadah dalam internalisasi nilai-

nilai keislaman pada SMP islam pakis. 

2. Mendeskripsikan hasil yang dicapai melalui pembiasaan praktik ibadah 

dalam nilai-nilai keislaman pada siswa. 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses 

pembiasaan praktik keagamaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan 

khasanah sebagai bekal untuk terjun di dunia pendidikan setelah 

menyelesaikan program S1 

2. Bagi Lembaga Sekolah, penelitian ini akan menjadi dasar pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan pendidikan agama agar 

benar-benar dihayati oleh peserta didik. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari salah penafsiran, maka istilah dalam judul skripsi ini 

perlu diberikan batasan. 

1. Internalisasi 

Internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, 

standar tingkah laku, pendapat dan seterusnya di dalam kepribadian.6 

Maksud dari internalisasi disini adalah internalisasi sebagai proses 

penanaman nilai kedalam jiwa siswa sehingga nilai tersebut tercermin 

pada sikap dan prilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari 

menyatu dengan pribadi. 

                                                             
6 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: PT. Rosdakarya, 2002) hlm. 301 
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2. Nilai Keislaman 

Pengertian nilai menurut para ahli. Mulyana mendefinisikan "nilai 

adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan".7Pengertian ini 

tidak secara eksplisit menyebutkan ciri-ciri spesifik seperti norma, 

keyakinan, cara, sifat dan ciri-ciri yang lain. Namun definisi tersebut 

menawarkan pertimbangan nilai bagi yang akan menganutnya. Seseorang 

dapat memilih suatu nilai sebagai dasar untuk berprilaku berdasarkan 

keyakinan yang ia miliki. Stetma sebagaimana dikutip oleh Sjarkowi 

menjelaskan bahwa nilai merupakan suatu konsep yang memberi makna 

kepada hidup penganutnya yang dijunjung tinggi serta dapat mewarnai dan 

menjiwai tindakan seseorang.8 

Dengan demikian nilai keislaman berdasarkan peneliti dapat 

didefinisikan sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh 

manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan 

Islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik nilai 

bersumber dari Allah maupun hasil interaksi manusia tanpa bertentangan 

dengan syariat. 

 3. Pembiasaan 

 Imam Al-Gozaly juga menggunakan pembiasaan dalam mendidik 

anak, sebagaimana dikutip oleh Arifin bahwa bila seorang anak dibiasakan 

dengan sifat yang baik, maka akan berkembanglah sifat-sifat yang baik itu 

                                                             
7  Ibid., hlm. 11. 
8 Sjarkowi, Pembentukan Kepribadian melalui Peningkatan Pertimbangan Moral 

 (Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan 

2006), hlm. 29. 
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pada dirinya dan akan memperoleh kebahagiaan hidup dunia akhirat. 

Sebaliknya bila anak dibiasakan dengan sifat-sifat jelek, dan kita biarkan 

begitu saja maka ia akan celaka dan binasa.9 

Maksud dari pembiasaan disini adalah proses melatih keadaan jiwa 

seseorang dalam melakukan perbuatan secara baik dan konsisten untuk 

waktu yang lama sehingga memperoleh kepuasan dan kesenangan dalam 

melakukannya tanpa adanya pertimbangan. 

 

F. Sistemtika Penulisan 

  Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, 

maka pembahasan dibagi menjadi lima bab. Uraian masing-masing bab disusun 

sebagai berikut: 

BAB  I  :  Merupakan bab pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II :Berisi kajian pustaka.yang mencakup tentang teori pembahasan 

penelitian. 

BAB III :  Berisi tentang metode penelitian.kuantitatif deskriptif 

BAB IV :  Berisi tentang pembahasan hasil penelitian.internalisasi pembiasaan 

praktek    ibadah di SMP islam pakis malang dan kesimpulan hasil 

penelitian ini secara keseluruhan. 

                                                             
9 Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 102 
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BAB V :  Merupakan bab penutup berupa saran saran sebagai perbaikan dari 

segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran. 

 

 


