
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia

Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju,

adil, makmur dan beradab. Meningkatkan kualitas manusia yang mampu

mewujudkan keselarasan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa,

dengan sesama manusia, dan alam sekitarnya, serta memiliki kemantapan,

keseimbangan dalam kehidupan lahiriyah dan batiniyah secara dinamis.1

Sebagai bangsa yang beragama, sebenarnya Indonesia memiliki akar

yang kuat dalam hal moralitas dan etika. Bahkan, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 secara khusus menekankan pentingnya

pendidikan bagi peningkatan keimanan dan akhlak. Pasal 31 ayat (3)

menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia …”.

Berkaitan dengan akhlak, para ulama cukup beragam dalam

mengiterpretasi apa sebenarnya yang dimaksud dengan akhlak. Murtadha

Muthahari mengatakan bahwa akhlak mengacu kepada suatu perbuatan yang

1 Moh. Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lantabora press,
2003), hal. 68.



bersifat manusiawi, yaitu perbuatan yang lebih bernilai dari sekedar

perbuatan alami seperti makan, tidur dan sebagainya. Perilaku yang tergolong

pada akhlak adalah perbuatan yang memiliki nilai, seperti berterima kasih,

hormat kepada orang tua dan sebagainya.2 Akhlak sangat berkaitan dengan

moral atau etika. Dalam konteks etika pendidikan dalam Islam, maka sumber

etika dan nilai-nilai yang paling shahih adalah al-Qur`an dan sunnah nabi

Muhammad saw. Yang kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para

Ulama’.

Al-Qur`an sebagai sumber nilai memiliki banyak sekali fungsi, di

antara fungsinya, seperti disebutkan oleh Said Agil Husin Al Munawar yaitu

bahwa al-Qur`an berfungsi sebagai petunjuk (huda), penerang jalan hidup

(bayyinat), pembeda antara yang benar dan yang salah (furqan), penyembuh

penyakit hati (syifa’), nasihat atau petuah (mau’izah) dan sumber informasi

(bayan).3 Al-Qur`an adalah petunjuk yang universal sepanjang waktu. Al-

Qur`an selalu eksis bagi setiap zaman dan tempat. Petunjuknya sangat luas

seperti luasnya umat manusia dan meliputi segala aspek kehidupannya. Al-

Qur`an adalah pedoman dan tuntunan hidup umat Islam baik sebagai individu

maupun sebagai umat. Sebagai pedoman dan tuntunan hidup al-Qur`an

diturunkan Allah SWT bukan hanya sekedar untuk dibaca secara tekstual,

tetapi juga untuk dipahami, dihayati serta diamalkan dalam kehidupan sosial

kemasyarakatan.4

2 Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani Dalam sistem Pendidikan Islam,
Cet. II, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 28
3 Ibid, hal. 4.
4 Ibid hal. 16



Pada mulanya, Islam datang dengan membawa misi pencerahan hakiki

yang bersumber pada doktrin suci yakni al-Qur`an ini. Ibarat motor

penggerak utama, al-Qur`an menjelma menjadi kekuatan dahsyat yang

mampu menyadarkan umat Islam generasi pertama agar bangkit dan

meruntuhkan kondisi sosial yang tiran dan hegemonik. Pelan namun pasti,

sejarah menuturkan dalam tempo yang relatif singkat, misi pencerahan hakiki

bisa diwujudkan.

Salah satu hal yang penting dicatat sebagai motivator utama yang

menopang kesuksesan misi pencerahan hakiki itu adalah cara penghayatan

atau paradigma beragama. Umat Islam generasi pertama benar-benar mampu

membangun sinergi dialektis doktrin suci (al-Qur`an) dengan realitas sosial.

Mereka melihat al-Qur'an dan realitas sosial sebagai entitas kesatuan yang

utuh5.

Tidak dapat dibantah bahwa hingga saat ini Islam merupakan agama

yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Kurang lebih pemeluk Islam

di Indonesia mencapai 90 persen dari total penduduk Indonesia, meski umat

Islam terkotak-kotak dalam berbagai kelompok keagamaan.6 Bahkan

Indonesia merupakan satu-satunya negara demokratis dengan penduduk yang

memeluk agama Islam terbesar di dunia.

Pada tataran idealita, fenomena tersebut semestinya mampu

5 Asmuni Mth, Islam Rahmatan lil 'Alamin dan Konstruksi Masyarakat Muttaqin, diakses pada
tanggal 20 Mei 2010 dari http://idb4.wikispaces.com/file/view/an4005.1.pdf
6 Ibid.



menciptakan tatanan kehidupan yang islami. Artinya, sebuah kehidupan yang

sarat dengan pengamalan nilai-nilai religius tanpa harus terikat dalam struktur

birokratis negara Islam. Namun idealita tersebut rupanya berbanding terbalik

dengan realita. Tak jarang ditemui realita yang sebaliknya, yakni jauh dari

aplikasi nilai-nilai Islam, menggurita dalam berbagai aspek kehidupan, baik

sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

Beberapa kasus yang kerap muncul seperti korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN), penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai derivasinya,

pelanggaran hak asasi manusia (HAM), perusakan lingkungan, serta aksi-aksi

terorisme, kekerasan, dan kriminalitas bila ditelisik lebih dalam, kebanyakan

pelakunya adalah pemeluk agama Islam. Betapa Islam yang membawa visi

rahmatan lil al-‘alamin pada praktiknya justru menampilkan wajah yang

sangar dan mengerikan. Pasti ada yang salah (something wrong) dengan

semua ini, Islam ataukah cara penghayatan pemeluknya yang salah?

Fenomena kasuistik yang berkebalikan dari nilai-nilai dasar agama

(Islam) sebagaimana tersebut di atas, bila dicermati akar persoalannya

terletak pada sikap religiusitas yang individualistik. Doktrin-doktrin Islam

yang universal dipahami dan dilaksanakan secara personal dengan memutus

implikasi signifikannya dalam dinamika kehidupan sosial. Sehingga visi

Islam yang rahmatan lil ‘alamin menjadi kehilangan makna.

Daya tangkap terhadap doktrin Islam seperti itu dapat diistilahkan

dengan religiusitas casing. Artinya, sikap beragama yang cenderung

menampakkan dimensi eksoteris berupa praktik ritual, dan mengabaikan



dimensi esoterisnya, yakni internalisasi dalam kehidupan sosial. Sikap

keberagamaan ini sejatinya telah mereduksi Islam itu sendiri. Sebab

kesalehan sosial yang juga diharapkan lahir setelah menghayati doktrin Islam

menjadi terputus oleh kesalehan personal. Nurcholish Madjid menandaskan

bahwa sikap religiusitas seseorang seharusnya menumbuhkan kesadaran

sosial yang tinggi. Sebuah kesadaran sebagai sesama manusia untuk

menciptakan sikap saling toleran, saling menghargai dan menghormati,

berbentuk interaksi sosial yang humanis7.

Sebagai contoh, perintah shalat tidak jarang dilaksanakan hanya sebatas

rutinitas ibadah dan menggugurkan kewajiban. Memang, shalat merupakan

media komunikasi nonverbal antara manusia dengan Tuhan. Shalat tidak lain

adalah cara manusia melakukan hubungan langsung dengan Tuhan melalui

bentuk ritual yang telah ditetapkan. Namun bila ibadah shalat hanya sampai

pada tataran individual, ini berarti telah terjadi egoisme spiritual. Shalat lantas

tidak menimbulkan dampak positif dalam perilaku sosial.

Maka tidaklah mengherankan jika grafik anomali sosial terus saja

meningkat di mana tak sedikit pelakunya adalah penganut agama Islam.

Padahal perintah shalat mengandung dua dimensi sekaligus, yakni individual

dan sosial, di mana hal itu serupa dua gambar dalam sekeping mata uang

yang mustahil bisa dipisahkan8. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang

terjadi di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini adalah, karena

nilai-nilai Islam belum dihayati dengan benar oleh sebagian besar

7 Ibid.
8 Moh. Tholhah Hasan, Op. cit. hal. 86.



pemeluknya.

Menyikapi apa yang terjadi di negeri ini, SDIT (Sekolah Dasar Islam

Terpadu) Ibnu Hajar kota Batu berusaha untuk menginternalisasikan nilai-

nilai Islam dalam berbagai aktivitas di sekolah. Di dalamnya tercipta budaya

lingkungan religius yang menyejukkan. Di sekolah ini nilai-nilai Islam

dihayati dan diamalkan oleh para anggota sekolah sehingga merupakan

sebuah keyakinan dan kesadaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku

sosial di lingkungan sekolah. SDIT Ibnu Hajar menyadari benar posisinya

sebagai sekolah tempat memperoleh pendidikan dasar, sebagai dasar

pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Apa

yang diterapkan di sekolah ini yakni, penanaman dan penghayatan nilai-nilai

Islam yang diwujudkan dalam perilaku sosial di sekolah adalah sebagai

wujud rasa tanggung jawab sekolah untuk turut mencetak generasi muda yang

berakhlak mulia. Sekolah ini berharap apa yang diterapkan di sekolah ini

akan dibawa dan dipakai terus oleh para siswanya sampai kapanpun sebagai

bekal para siswa dalam menjalani kehidupan. Sehingga mereka akan menjadi

generasi yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik di lingkup

keluarga, masyarakat bahkan dalam lingkup negara, sebagai apapun mereka

nantinya.

Mengkaji tentang strategi SDIT Ibnu Hajar kota Batu dalam

menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aktivitas di sekolah dan

mengetahui pengaruh pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Islam tersebut

terhadap pembentukan akhlak para siswa di sekolah ini, akan menjadi kajian



dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi SDIT Ibnu Hajar kota Batu dalam

menginternalisasikan nilai-nilai Islam di sekolah?

2. Apakah pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Islam di SDIT Ibnu Hajar kota

Batu berpengaruh terhadap pembentukan akhlak para siswanya?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi SDIT Ibnu Hajar kota Batu dalam

menginternalisasikan nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah.

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh pelaksanaan internalisasi nilai-nilai

Islam di SDIT Ibnu Hajar kota Batu terhadap pembentukan akhlak para

siswanya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah untuk



mempertahankan dan lebih meningkatkan pelaksanaan internalisasi nilai-

nilai Islam di sekolah, karena Sekolah Dasar adalah tempat memperoleh

pendidikan dasar sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan

berikutnya. Jika di sana para siswa dibekali dengan nilai-nilai Islam yang

notabene itu adalah nilai yang berlaku sepanjang masa, maka harapan ke

depannya para siswa akan dapat memegang teguh nilai-nilai Islam itu

untuk diterapkan dalam menjalani kehidupannya. Sehingga cita-cita untuk

mewujudkan رٌ  ْ فُو ٌّ غَ ب رَ َ ةٌ طَیِّبَةٌ و (baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur)بَلْدَ

dapat direalisasikan, karena pelajar atau anak-anak sekarang adalah

pemimpin di masa yang akan datang.

2. Bagi penulis

Memberikan pengalaman bagi penulis untuk mengetahui pelaksanaan

internalisasi nilai-nilai Islam di sekolah. Sehingga dari situ, penulis akan

termotivasi, untuk turut mendukung pelaksanaan internalisasi nilai-nilai

Islam dalam kehidupan sosial, minimal dimulai dari diri penulis sendiri

dan keluarga.

E. Definisi Operasional

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai

sasaran atau tujuan khusus9. Dalam dunia pendidikan strategi dapat

diartikan sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang

9 Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Cet. IV Ed. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 964.



didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu10. Sedangkan strategi

yang dimaksud di sini adalah cara yang ditempuh atau dijalankan di SDIT

Ibnu Hajar kota Batu dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam di

sekolah.

2. Internalisasi adalah penghayatan terhadap suatu ajaran doktrin atau nilai

sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin

atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.11 Sedangkan

pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran

dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.12

Dalam judul tulisan ini dipilih kata internalisasi karena yang akan

dipaparkan di sini adalah penghayatan terhadap nilai-nilai Islam sehingga

merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran nilai tersebut yang

diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

3. Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah harga, harga uang,

angka kepandaian, banyak sedikitnya isi, sifat-sifat (hal-hal) yang penting

atau berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia

sesuai hakikatnya. Etik nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh,

misal kejujuran, nilai yang berhubungan dengan akhlak, nilai yang

berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau

10 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 124.
11 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. cit, hal. 712.
12 Ibid, hal. 263.



masyarakat.

Nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menyempurnakan

manusia sesuai hakikatnya yang bersumber dari al-Qur`an dan as-Sunnah.

4. Akhlak menurut Asmaran berarti sifat-sifat yang dibawa manusia sejak

lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat

lahir berupa perbuatan baik, disebut akhlak mulia, atau perbuatan buruk,

disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaanya.13

5. Sekolah Dasar memiliki arti sekolah tempat memperoleh pendidikan

sebagai dasar pengetahuan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih

tinggi14.

Dan internalisasi nilai-nilai Islam yang dimaksud di sini adalah

penanaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam yang dilakukan di

Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Hajar kota Batu.

Skripsi ini hanya sebatas mendiskripsikan strategi yang diterapkan oleh

SDIT Ibnu Hajar dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam di lingkungan

sekolah, dan mendeskripsikan pengaruh pelaksanaan internalisasi nilai-nilai

Islam di sekolah tersebut terhadap pembentukan akhlak para siswanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan uraian secara jelas, maka penulis menyusun skripsi ini

13 Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 1.
14 Ibid, hal. 931.



menjadi enam bab yang secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan, dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan

secara umum dan menyeluruh tentang skripsi ini, yang dimulai dari

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tinjauan pustaka, yang dimaksudkan untuk memberikan wacana

sebelum masuk dalam pembahasan utama yakni tentang strategi

SDIT Ibnu Hajar kota Batu dalam menginternalisasikan nilai-nilai

Islam di sekolah dan pengaruh pelaksanaan internalisasi nilai-nilai

Islam di sekolah tersebut terhadap pembentukan akhlak para

siswanya.

Bab III: Berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri

dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, penentuan informan, teknik

penelitian dan teknik analisa data.

Bab IV: Dikemukakan tentang data hasil penelitian dan pengkajian lapangan

yang nantinya menjadi inti dari penulisan skripsi ini. Dimulai dengan

mengemukakan latar belakang objek penelitian, penyajian dan

analisa data.

Bab V: Merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan hasil

penelitian dan diakhiri dengan mengemukakan saran-saran bagi

sekolah tempat penelitian dan bagi pengembangan penelitian ke

depan.


