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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini kesadaran akan pentingnya internalisasi nilai-nilai agama 

pada anak sejak dini mulai meningkat. Kondisi ini disebabkan orangtua sangat 

menyadari bahwa pendidikan agama penting ditanamkan pada anak sejak usia 

dini apalagi pada anak usia SMP yang mayoritas enggan untuk menjalankan 

ibadah agama. Kesibukan orang tua yang umumnya bekerja, baik ayah dan ibu 

telah menyebabkan waktu untuk menanamkan ajaran agama dalam keluarga 

sangat berkurang sehingga orang tua cenderung lebih mempercayakan 

pendidikan agama anak di sekolah. Hal ini sesuai dengan pemikiran jalaluddin 

sebagai berikut: 

Menurut Jalaluddin (1996) pengenalan ajaran agama sejak dini sangat 

berpengaruh dalam membentuk kesadaran dan pengalaman agama pada diri 

anak. Adanya kesadaran dan pengalaman agama pada anak akan membentuk 

budi pekerti, perasaan, cita rasa da kepribadian positif yang sangat penting bagi 

kehidupan anak selanjutnya baik secara personal maupun interpersonal. Secara 

personal, tingginya kesadaran agama berpengaruh pada teraktualisasinya 

kesehatan jiwa seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dimanifestasikan 

dalam bentuk ketenangan jiwa, perasaan aman, dan tenteram (Jalaluddin, 1996). 

Dalam agama, individu diajarkan dan dituntut untuk senantiasa menunjukkan 

kasih sayang dan saling tolong menolong antar sesama manusia. Semakin tinggi 
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kesadaran beragama semakin tinggi pula rasa kasih sayang dan dorongan untuk 

tolong menolong antar sesama manusia. Di sisi lain seringkali muncul berbagai 

problem yang muncul terkait dengan proses transformasi nilai-nilai agama anak. 

Kesalahan-kesalahan dalam proses transformasi nilai-nilai agama anak baik dari 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat akan berdampak pada pemahaman yang 

salah tentang nilai-nilai agama yang dampaknya cukup fatal. 

Internalisasi nilai agama yang salah kemungkinan berdampak pada 

konsep agama yang salah dan relatif menetap pada masa dewasa. Kondisi ini bisa 

semakin berkembang dan berefek negatif, contohnya antara lain individu 

mengesampingkan kondisi heterogenitas bangsa Indonesia yang multikultur.  

Pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak remaja merupakan sesuatu 

yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua dan para 

pendidik. Lantaran anak-anak remaja merupakan cikal bakal generasi penerus 

dari sebuah bangsa dan sekaligus merupakan sebuah amanat dari Allah SWT 

yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah SWT yang 

berbunyi: 

                          . 

"Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu sebagai ujian dan (cobaan) dan 
sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar". (QS. Al-Anfal: 28)1  

 
Dalam siklus kehidupan manusia, masa kanak-kanak hingga remaja 

merupakan periode yang paling penting, namun sekaligus juga merupakan 

                                                   
1 Al-quran dan tarjemahnya, Aljumanatul Ali, jiddah. 2010 



 3 

periode yang memerlukan perhatian dan kesungguhan dari pihak-pihak yang 

bertanggungjawab mengenai kehidupan anak remaja. Masa ini merupakan 

sebuah periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter dari seorang 

manusia agar mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan serta mampu 

berdiri tegak dalam meniti kehidupan. Oleh sebab itu kedua orang tua dan 

pendidik dituntut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak agar mereka terpelihara 

serta dapat menerapkan semua petunjuk dan pedoman yang diberikan kepada 

mereka untuk bekal kehidupan kelak dikemudian hari. 

Proses pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak didik sebenarnya 

sama halnya dengan menabur benih, jika cara menabur benih tersebut dilakukan 

dengan benar di atas lahan pertanian yang subur pula, maka tentunya akan 

menghasilkan tanaman dan buah yang baik pula. Demikian pula pendidikan yang 

baik, lurus dan mulia akan menghasilkan generasi yang baik, lurus, dan mulia 

pula. 

Sebaliknya pendidikan yang sesaat, keliru dan tidak bertanggungjawab 

akan menghasilkan suatu generasi penerus dan tidak dapat diharapkan. Di sinilah 

berkembang individu dan terbentuknya tahap-tahap awal proses pemasyarakatan 

dan melalui interaksi dengannya ia memperoleh keterampilan, minat, nilai-nilai 

emosi dan sikapnya dalam hidup. Dengan itu ia memperoleh ketenteraman dan 

ketenangan. 

Berkenaan dengan pendidikan dikemukakan bahwa pendidikan 

berlangsung seumur hidup dan di laksanakan di dalam lingkungan, rumah 

tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggungjawab 
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antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tanggungjawab pendidik 

diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Secara umum mendidik ialah 

membantu peserta didik di dalam perkembangan zaman terutama internalisasi 

nilai agama. Sedangkan pendidikan Islam adalah mengembangkan atau 

membantu tumbuh suburnya agama tersebut pada manusia (anak didik), dalam 

pengertian bagaimana pendidik agama membelajarkan anak, agar mereka mampu 

mengaktualkan imannya melalui amal-amal saleh untuk mencapai prestasi iman 

dan taqwa. 

Ajaran agama yang diberikan pada anak didik di SMP Negeri 13 kota 

Malang bukan pengajaran dan pemberian pengertian yang muluk-muluk, karena 

keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada pada sekolah tersebut, dan 

kesanggupan anak dalam memahami teori yang terlalu banyak. Pendidikan 

keagamaan pada anak lebih bersifat teladan atau peragaan hidup secara riil, dan 

belajar dengan cara meniru-niru, menyesuaikan dan mengintegrasi diri dalam 

suatu suasana. Karena itu latihan-latihan keagamaan dan pembiasaannya itulah 

yang harus lebih ditonjolkan, misalnya latihan ibadah sholat, do'a, membaca Al-

Qur'an, menghafalkan ayat-ayat pendek, sholat berjamaah di musholla atau 

masjid, latihan dan pembiasaan akhlak atau ibadah sosial dan sebagainya inilah 

yang telah di terapkan di SMP Negeri 13 kota Malang. Dengan demikian lama 

kelamaan anak akan tumbuh rasa senang dan terdorong untuk melakukan ajaran-

ajaran agama tanpa ada paksaan atau suruhan dari luar, tetapi justru merupakan 

dorongan dari dalam dirinya. Dalam proses pendidikan, metode mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan karena ia 
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menjadi sarana yang membermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam 

kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami atau diserap 

oleh anak didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah 

lakunya. SMP Negeri 13 kota malang bukan merupakan sekolah yang berbasis 

Islam, namun bernafaskan ajaran Islam, kerena di sekolah tersebut ada beberapa 

kegiatan non kurikulum yang menjadi unggulan, misalnya seperti: Kegiatan Iman 

dan Taqwa (IMTAQ) yang di laksanakan setiap hari sabtu di luar kurikulum 

sekolah, kegiatan yang sudah berlangsung lama yaitu: Sholat dhuha, shalat 

jum’at dan kegiatan keagamaan lain seperti mendalaman aqidah, penerapan 

bacaaan al-Qur’an dengan tartil. Hal tersebut tidak lain untuk meningkatkan 

motu pengetahuan agama anak didik yang di pelopori oleh guru-guru agama di 

sekolah tersebut. 

Berdasarkan pokok pemikiran di atas penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengangkat menjadi skripsi dengan judul "Internalisasi Nilai-Nilai Agama 

Islam pada siswa melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler (di SMP Negeri 13 

kota Malang) 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dikemukakan di atas, maka pokok 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses intenalisasi nilai-nilai agama Islam pada siswa melalui 

kegiatan ekstra kurikuler di SMP Negeri 13 kota Malang? 
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2. Metode yang digunakan untuk internalisasi nilai-nilai agama Islam di SMP 

Negeri 13 kota Malang.  

3. Faktor penghambat dan pendukung kegiatan Internalisasi nilai-nilai agama 

Islam. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan proses internalisasi nilai-nilai agama Islam pada 

siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler di SMP Negeri 13 kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan metode internalisasi nilai-nilai agama islam pada 

siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler di SMP Negeri 13 kota Malang. 

3. Untuk mendiskripsikan faktor penghambat dan pendukung kegiatan 

Internalisasi nilai-nilai agama Islam di sekolah tersebut. 

 

D.  Manfaat penelitian 

1. Secara teoritis 

Memberikan sumbangsih hazanah pemikiran  bagi lembaga yang 

diteliti, sebagai bahan tambahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan 

mutu pendidikan agama islam, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk 

menciptakan lingkungan yang agamis dan berakhlaqul karimah bagi siswa 

dalam melaksanakan fungsi agama dalam kehidupan. 

2. Secara praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi: 
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a. Guru agama Islam maupun guru IMTAQ, yaitu sebagai masukan untuk 

dapat   meningkatkan kualitas pengetahuan agama.  

b. Lembaga SMP Negeri 13 kota Malang, dapat mengambil terobosan baru 

dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam agar tujuannya tercapai. 

c. Peneliti, dapat memperkaya wawasa keilmuan dan salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana pendidikan (S1) 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Bagian muka, bagian 

isi dan bagian akhir. Bagian muka berisi tentang: halaman judul, pengesahan, 

motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Selanjutnya adalah bagian isi yang terdiri dari: BAB I: Pendahuluan, yang 

meliputi: Latar belakang, Rumusan masalahan, Tujuan penelitian, Metode 

penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan skripsi. 

BAB II memaparkan kajian teori yang membahas tentang kajian nilai-nilai 

agama Islam meliputi; pengertian, macam-macam dan pentingnya nilai-nilai 

agama Islam. Diteruskan kajian tentang ekstrakurikuler Iman dan Taqwa 

(IMTAQ) yang berisi; pengertian (IMTAQ), fungsi ekstrakurikuler (IMTAQ)  di 

sekolah serta kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler Iman dan Taqwa (IMTAQ). 

Dilanjutkan kajian tentang internalisasi nilai-nilai agama Islam terhadap siswa 

melalui kegiatan ekstrakurikuler Iman dan Taqwa (IMTAQ)  yang membahas; 

internalisasi (IMTAQ), faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai-nilai 
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agama Islam terhadap siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler Iman dan Taqwa 

(IMTAQ) di SMP Negeri 13 kota Malang.  

Pada BAB III berisi tentang Pelaksanaan Pendidikan di SMP Negeri 13 

kota Malang, meliputi: Situasi umum SMP Negeri 13 kota malang, Proses 

internalisasi nilai-nilai agama Islam, Pendekatan dan Metode yang dipakai dalam 

proses internalisasi nilai-nilai agama Islam di sekolah tersebut. 

BAB IV berisi tentang Analisa tentang Proses Internalisasi nilai-nilai 

Agama Islam pada Siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler Iman dan Taqwa 

(IMTAQ)  di SMP Negeri 13 kota Malang, berisi tentang, Proses internalisasi 

nilai-nilai agama Islam. Out put dari internalisasi nilai-nilai agama Islam. Faktor 

penghambat dan pendukung dalam proses internalisasi nilai-nilai agama Islam. 

BAB V  adalah Penutup, meliputi : Kesimpulan, Saran-saran, Penutup. 

Sedangkan bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan 

penulis dan lampiran-lampiran jika ada. 


