
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan secara historis maupun filosofis telah mewarnai  landasan moral dan etik 

dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Pendidikan merupakan variabel yang tidak dapat 

diabaikan dalam upaya internalisasi pengetahuan maupun nilai-nilai yang mengarah 

keperwujudan peserta didik yang memiliki pemahaman dan aplikasi tentang nilai dalam 

pendidikan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana 

yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 

2003 pasal 3, bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak 

mulia. 

  Kata beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia  

dalam tujuan pendidikan nasional di atas menandakan bahwa yang menjadi bahan dalam 

praktek pendidikan hendaknya berbasis kepada seperangkat aspek nilai pendidikan. 

Keimanan dan ketakwaan tersebut berdasarkan perpaduan nilai kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa nilai-nilai inti (core value) dalam 

membangun moral manusia (peserta didik), bersumber dari keyakinan atau Nilai-nilai 

Agama. Artinya, semua proses pendidikan harus bermuara pada penguatan nilai-nilai 

ketuhanan sesuai dengan keyakinan agama yang diyakininya. 

  Sekolah sebagai lembaga pendidikan, dalam hal ini diharapkan mampu  melahirkan 

anak didik yang cerdas, dan memiliki tingkat kecerdasan intelektualitas yang tinggi, sehingga 

melahirkan anak didik yang memiliki kesalehan spiritual, mampu menjalankan perintah Allah 



SWT dan Rasul-Nya, berakhlak mulia, dan mampu menyelesaikan setiap masalah yang 

dihadapinya.  

  Pendidikan merupakan persoalan hidup manusia sepanjang hayatnya, dan terbukti 

mampu mengembangkan sumberdaya manusia yang merupakan karunia Allah SWT, serta 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Baik 

sebagai individu, kelompok sosial, maupun sebagai bangsa (Fadjar, 1998:53). 

  Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam UU 

Sisdiknas mengandung unsur filosofi,  yakni pendidikan sebagai educare. Untuk saat 

sekarang ini sudah kurang memadai dan sebaiknya disempurnakan atau dilengkapi. Sebab 

filosofi pendidikan (educare) lebih cenderung mau mengajar, melatih dan melengkapi peserta 

didik dengan pengetahuan dan keterampilan (Kesuma, et al, 2011: 8). Hal ini sesuai dengan 

makna educare itu sendiri yakni usaha untuk menumbuhkembangkan potensi, nilai-nilai 

luhur yang ada dalam diri peserta didik.  

  Orang-orang bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu 

mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa saat 

dilahirkan ke dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara 

dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan 

kekuatan/potensi anak. Dan dalam bahasa Jawa, pendidikan dikenal dengan istilah 

panggulawentah (pengolahan), yang berarti mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan  

perasaan,  pikiran,  kemauan  dan watak, mengubah  kepribadian sang anak.
1
 Keadaan seperti 

ini menegaskan bahwa pendidikan juga merupakan suatu usaha untuk penyadaran dan 

penghayatan (internalisasi) tentang sesuatu agar mampu mendorong dan membawa peserta 

didik ke arah yang lebih baik dan bermanfaat sesuai tuntutan nilai dan norma agama. 

                                                
1  http://cahsiliran.blogspot.com. 



  Selama ini proses pendidikan pada tahap tertentu sudah dianggap selesai dengan hasil 

ujian dan selesainya pemberian materi. Padahal kenyataannya sangat jauh dari harapan dan 

tujuan pendidikan itu sendiri. Sebab yang menjadi kesan pada pendidikan saat ini adalah 

“keberhasilan” pendidikan ditentukan oleh angka hasil ujian yang sama sekali tidak 

mencerminkan atau bertolak belakang dengan perilaku peserta didik.  

  Menanggapi hal tersebut, Sunaryo Kartadinata (Kesuma, et al, 2011: 8) menegaskan 

bahwa ukuran keberhasilan pendidikan yang diukur berdasarkan angka ujian adalah sebuah 

kemunduran. Pendidikan seperti itu hanya akan menjadi sebuah proses untuk menguasai dan 

mengakumulasi pengetahuan saja, tanpa memahami esensi dari pendidikan itu sendiri. 

Paradigma semacam ini akan menempatkan peserta didik sebagai pelajar imitatif dan belajar 

dari ekspose-ekspose diktatis yang akan berhenti pada penguasaan fakta, prinsip, dan 

aplikasinya saja.  

  Berkenaan dengan hal itu, dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas 

dan kualitas pelaksanaan pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut 

didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja 

dalam masyarakat, seperti tidak lagi menghormati orang lain, perkelahian massal dan 

berbagai kasus dekadensi moral lainnya.  

  Mengingat begitu pentingnya pendidikan bagi kehidupan, maka kegiatan pendidikan 

harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (life skill atau life competency) 

yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Salah satu bentuk usaha yang harus 

dilakukan oleh pihak sekolah adalah internalisasi  nilai-nilai (value) melalui bentuk kegiatan 

yang Terprogram dan rutin oleh pihak sekolah melalui bentuk-bentuk kegiatan maupun 

pendidikan yang Islami. Pendidikan yang islami berorientasi pada penanaman nilai sehingga 

proses internalisasi ke arah pertumbuhan batiniah atau rohaniah peserta didik akan bisa 

terwujud. Pertumbuhan itu terjadi ketika siswa menyadari sesuatu nilai yang terkandung 



dalam ajaran Islam merupakan suatu yang penting bagi dirinya, sehingga menuntun segenap 

pernyataan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan moralnya dalam menjalani kehidupan. 

  Hal yang paling penting lagi untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah harus ada 

perilaku yang akan dijadikan acuan dan peniruan dari guru selaku pendidik dengan langkah-

langkah yang tepat dan sesuai dengan psikologi peserta didik, mengingat usia sekolah (SMA) 

merupakan usia yang berada dalam masa transisi yang pada umumnya atau masa di mana 

anak-anak cenderung mencari jati diri, menerima, mengidentifikasi, bahkan meniru setiap ada 

stimulus yang datang dari luar, lebih-lebih dari seorang guru yang dianggap sebagai sosok 

yang mesti digugu dan ditiru.  

  Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk memiliki kecakapan dalam mengajar, 

mendidik, dan mengarahkan peserta didiknya yang bukan saja terkait dengan ilmu 

pengetahuan, akan tetapi juga memahami kondisi dan keadaan peserta didik dengan pemetaan 

tipologi-tipologi kesadaran
2
 yang dimilikinya.  

  Kita sadari sepenuhnya bahwa individu itu hidup dalam lingkungan yang kompleks 

(fisik, sosial, kultural). Untuk itu, pendidik dituntut untuk membekali peserta didik dengan 

nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan agar mampu menyesuaikan 

diri atau mengubah lingkungannya, memahami kondisi dirinya sendiri, serta mampu 

menganalisis persoalan-persoalan sebagai penyebabnya.  

                                                
2 Paulo Freire (1921-1997)  memetakan tipologi kesadaran manusia dalam empat kategori, yaitu: pertama, 

kesadaran magis (magic consciousness) merupakan jenis kesadaran paling determinis. Seorang manusia tidak mampu 

memahami realitas sekaligus dirinya sendiri. Bahkan dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya, ia lebih percaya kekuatan 
takdir yang telah menentukan. Bahwa ia harus hidup miskin, bodoh, terbelakang, dan sebagainya adalah suatu “suratan 

takdir” yang tidak bisa diganggu gugat. Kedua, kesadaran naif (naival consciousness) adalah jenis kesadaran yang sedikit 

berada di atas tinggatannya dibanding sebelumnya. Kesadaran naif dalam diri manusia baru sebatas mengerti, tetapi kurang 

menganalisis persoalan-persoala sosial yang berkaitan dengan unsur-unsur yang mendukung suatu problem sosial. Ia baru 

sekedar mengerti bahwa dirinya itu tertindas, terbelakang, dan itu tidak lazim. Hanya saja kurang mampu untuk memetakan 

secara sistematis persoalan-persoalan yang mendukung suatu problem-problem  sosial itu. Apalagi untuk mengajukan 
tawaran solusi dari problem sosial. Ketiga, kesadaran kritis (critical consciousness) adalah jenis paling ideal diantara jenis 

kesadaran sebelumnya. Kesadaran kritis bersifat analitis sekaligus praksis. Seorang mampu memahami persoalan sosial 

melalui pemetaan masalah, identifikasi, serta mampu menentukan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Disamping itu, ia 

mampu menawarkan solusi-solusi alternatif dari suatu problem sosial. Keempat transformation consciousness adalah puncak 

dari kesadaran kritis. Dalam istilah lain, kesadaran ini adalah “kesadarannya kesadaran” (the conscie of the consciousness). 

Orang makin praksis dalam merumuskan suatu persoalan, antara ide, perkataan dan tindakan, serta progresivitas dalam 
posisi seimbang. Kesadaran transformatif akan menjadikan manusia itu betul-betul dalam derajat sebagai manusia yang 

sempurna (Rivai, Viethzal dan Sylviana Murni, 2010: 52-53). 



  Menurut Imam al-Ghazali,  peristiwa pendidikan adalah menuntut adanya komunikasi 

timbalbalik  antara dua manusia, yaitu guru dan murid (Tim Dosen Fakultas Tarbiyah UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009:179). Komunikasi timbalbalik  maksudnya adalah  

adanya arahan, tuntunan, dan bimbingan yang berlangsung secara interaksi edukatif antara 

pendidik dengan peserta didik yang mengarah kepada Internalisasi Nilai-Nilai Islam. Dalam 

Tobroni (2008), Interaksi edukatif merupakan jembatan yang menghubungkan persenyawaan 

antara values, knowledge, dan behavior yang senantiasa mengandung tiga unsur pokok, yaitu 

heart, head dan hand.  

1. Heart, meliputi keyakinan dasar (core belief) dan nilai dasar (core values). Pada unsur 

ini seorang guru bukan sekedar mengajarkan pengetahuan seperti keimanan, baik dan 

benar, pantas atau tidak, melainkan membangun dan membangkitkan kepribadian anak 

untuk berlaku baik dan memutuskan yang pantas untuk dilakukannya. 

2. Head, meliputi kerangka berfikir (mindset) dan pengetahuan (knowledge). Artinya, 

seorang guru tidak hanya menumbuhkembangkan kecerdasan intelektual melalui 

pembentukan pola pikir ilmiah saja, tetapi juga harus mampu menumbuhkembangkan 

kecerdasan emosional peserta didik. 

3. Hand, meliputi tindakan (action) dan perilaku (behavior). Melalui interaksi edukatif, 

seorang guru bukan sekedar melatih dan membentuk pribadi peserta didik saja, tetapi 

juga harus menjadi motivator, penggerak dan suri tauladan bagi peserta didiknya.  

  Jadi, seorang guru dituntut memiliki kepribadian yang akan dijadikan tauladan oleh 

peserta didik, karena tanpa ada sikap positif yang didapatkan dari guru, maka peserta 

didikpun akan sulit untuk diarahkan ke sebuah perubahan sikap dan akhlak. 

  Dalam ajaran Islam, Pendidikan Islam merupakan suatu bentuk kegiatan yang 

memperoleh tempat dan posisi yang sangat tinggi. Karena itu, dengan proses  pendidikan 



yang di dalamnya terkandung  nilai-nilai Islam akan mampu mengarahkan orang untuk dapat 

mengenal Tuhannya mencapai ma’rifatullah.  

  Dalam perspektif Islam, tujuan utama seorang manusia muslim pada hakikatnya 

adalah mengabdi kepada Allah SWT sebagai bentuk realisasi keimanan yang diwujudkan 

dalam amalan untuk mencapai derajat taqwa disisi-Nya dengan pendidikan yang selalu 

menanamkan nilai-nilai Islam sehingga terbentuk  manusia yang memiliki dimensi religius, 

berbudaya, berkemampuan ilmiah (insan kamil), dan mengabdi kepada Allah SWT. 

  Dari perspektif di atas dapat dimengerti bahwa persoalan yang menjadi  fokus kajian 

dalam dunia pendidikan seorang guru dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam 

rangka mendidik dan membina sekaligus mengantarkan peserta didik ke arah yang diinginkan 

yaitu dengan menjadikan sifat-sifat yang tertuang dalam ajaran Islam sebagai bagian dari 

akhlak dan kepribadian yang harus dimiliki oleh peserta didik. Menurut Ramayulis 

(2009:137), seorang guru selaku sosok yang digugu dan ditiru dituntut dan berkewajiban 

untuk tidak hanya mentransformasikan pengetahuan (knowledge) belaka, akan tetapi juga 

dituntut untuk menginternalisasikan nilai-nilai (value/qimah) kepada peserta didik. 

Pendidikan dengan penanaman dan penghayatan nilai-nilai islam merupakan alat (instrument)  

yang  dianggap kompoten dan lebih tepat untuk dapat menanamkan, membina, sekaligus 

membentuk sikap dan perilaku atau akhlak peserta didik ke arah yang lebih baik.  

  Dalam melakukan usaha untuk membentuk perilaku atau akhlak peserta didik seperti 

itu, diperlukan pembinaan secara utuh, baik pembinaan secara jasmani maupun rohani, dan 

lembaga pendidikan adalah tempat yang paling tepat bagi perkembangan potensi peserta 

didik tersebut. Karena pada dasarnya akhlak anak bukan terjadi secara sertamerta akan tetapi 

melalui proses kehidupan yang panjang. Oleh karena itu banyak faktor yang ikut ambil 

bagian dalam pembentukan akhlak anak tersebut. Dengan demikian apakah akhlak anak 



tersebut baik atau buruk, beradab atau biadab sepenuhnya ditentukan oleh faktor yang 

mempengaruhi dalam perjalanan hidup anak itu sendiri. 

  Dalam hal ini, maka perlu ditanamkan  nilai-nilai agama khususnya nilai-nilai Islam 

agar peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Jereweh dapat memiliki jiwa yang kuat serta 

dapat menjalankan apa yang telah disyari’atkan oleh agama. Mereka dapat menghayati, 

menguasai secara mendalam tentang nilai-nilai Islam baik melalui pembinaan, bimbingan dan 

sebagainya (yang identik dengan internalisasi) agar  nilai-nilai agama tersebut tidak hanya 

menjadi wacana semata namun akan dapat merasuk ke dalam jiwa mereka sehingga menjadi 

sebuah kepribadian yang Islami. 

  Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis 

menggambarkan situasi yang berkenaan dengan pendidikan nilai di SMA Negeri 1 Jereweh. 

Sebagai gambaran umum, bahwa SMA Negeri 1 Jereweh merupakan salah satu sekolah yang 

memiliki tenaga pendidik dan peserta didik seratus porsen beragama Islam di Kabupetan 

Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan berbagai macam program kegiatan 

pembinaan akhlak bagi peserta didik. Namun pada kenyataannya, sebagian besar peserta 

didik belum memiliki akhlak sebagaimana yang diharapkan. 

  Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan dan upaya pihak sekolah 

maupun guru di SMA Negeri 1 Jereweh menanamkan Nilai-nilai Islam dalam rangka 

mewujudkan Peserta Didik yang memiliki akhlak mulia, dan apasaja Nilai-nilai Islam yang 

ditanamkan kepada Peserta Didik di SMA Negeri 1 Jereweh, maka peneliti ingin 

mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam 

rangka Pembentukan Akhlak Peserta Didik” (Studi pada SMA Negeri 1 Jereweh 

Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat). 

 

B.   Rumusan Masalah 



  Untuk bisa mendeskripsikan dan memahami keadaan-keadaan mengenai internalisasi 

nilai-nilai Islam dalam rangka pembentukan akhlak Peserta Didik di SMA Negeri 1 Jereweh 

Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, peneliti menentukan fokus 

penelitan ke dalam rumusan masalah, yaitu: 

1. Apasaja Nilai-Nilai Islam yang diinternalisasikan dalam rangka pembentukan akhlak 

Peserta Didik di SMA Negeri 1 Jereweh ? 

2. Bagaimana pelaksanaan internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam rangka pembentukan 

akhlak Peserta Didik di SMA Negeri 1 Jereweh ? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pendidik di SMA Negeri 1 Jereweh 

menginternalisasi Nilai-Nilai Islam dalam rangka pembentukan akhlak Peserta Didik ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan, maka yang diharap dari penelitian ini adalah 

berupa pernyataan operasional yang dirincikan mengenai apa yang ingin diselesaikan dan 

dicapai dalam penelitian. Dan tujuan penelitian dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh 

oleh peneliti untuk memecahkan masalah, yakni berusaha untuk menjawab rumusan masalah 

yang ada dalam fokus penelitian. Antara lainnya adalah:   

1. Mandeskripsikan nilai-nilai Islam yang diinternalisasikan dalam rangka pembentukan 

akhlak peserta didik di SMA Negeri 1 Jereweh. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Islam dalam rangka  pembentukan 

akhlak peserta didik di SMA Negeri 1 Jereweh. 

3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh para pendidik di SMA Negeri 1 Jereweh 

menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam rangka pembentukan akhlak peserta didik. 

 



D. Kegunaan Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun secara teoritis.   

1. Kegunaan Praktis:  

a. Memberikan kontribusi aktif sebagai wujud tanggung jawab akademik sehingga 

bermanfaat untuk segala sektor pendidikan, dimana pendidikan tidak hanya 

terbatas dalam peningkatan kognitif saja, akan tetapi juga merambah ke dalam 

sektor afektif dan psikomotorik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman 

bagi sekolah untuk mengembangkan usaha-usaha dalam rangka pembentukan 

akhlak peserta didik, melalui internalisasi nilai-nilai Islam. 

b. Bermanfaat bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang lebih luas 

dan mendalam tentang usaha dalam rangka pembentukan akhlak peserta didik.  

2. Kegunaan Teoritis: 

 Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengetahui : Nilai-nilai Islam yang 

ditanamkan dalam rangka pembentukan akhlak peserta didik di SMA Negeri 1 Jereweh; 

pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Islam; dan upaya guru-guru menginternalisasikan nilai-

nilai Islam dalam rangka pembentukan akhlak peserta didik di SMA Negeri 1 Jereweh.   

 

E.  Penegasan Istilah 

 Penegasan  istilah  pada  judul  penelitian ini, perlu dikemukakan dengan 

mengidentifikasi  kata-kata  yang menjadi  fokus  permasalahan dan didefinisikan secara 

operasional terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kata operasional yang menjadi 

fokus penelitian tersebut adalah: 

1. Internalisasi, yaitu usaha dari pihak sekolah dan tenaga pendidik di SMA Negeri 1 

Jereweh menanamkan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai Islam untuk 



dijadikan sandaran atau ukuran dalam kehidupan sehari-hari dengan pendidikan-

pendidikan Islami.  

2. Nilai-nilai Islam, yaitu ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam dan dijadikan acuan 

bagi kehidupan  peserta didik dalam berperilaku dan bersikap melalui program-program 

kegiatan yang telah dicanangkan oleh pihak sekolah.    

3. Pembentukan, yaitu proses pendidikan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak 

langsung oleh guru dengan menanamkan pemahaman dan penghayatan  tentang nilai-

nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. 

4. Akhlak, yaitu sikap atau tingkah laku islami yang menjadi standar acuan dalam 

berinteraksi bagi peserta didik, baik dengan guru, lingkungannya, maupun orang lain.  

5. Peserta didik, yaitu siswa atau anak didik dalam sebuah lembaga pendidikan formal yang 

berhak mendapatkan bimbingan, arahan, binaan, melalui internalisasi untuk memahami 

dan menghayati nilai-nilai Islam.   

  

F. Sistematika Pembahasan 

  Sebagai gambaran umum isi tesis ini dikemukakan sistematika pembahasan yang 

meliputi enam bab, Yaitu : 

  Bab I: Membicarakan tentang pendahuluan yang memuat pengantar sebagai dasar 

awal penelitian. Dalam bab pendahuluan ini dibicarakan : latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

pembahasan.  

  Bab II:  Berisi tinjauan pustaka yang dibicarakan tentang; (A) Pengertian internalisasi; 

(B) Definisi Nilai, (1) Pengertian Nilai: Nilai Dasar bagi Manusia, Klasifikasi Nilai, Ukuran 

Klasifikasi Nilai, (2)  Nilai-Nilai Islam: Pengertian Nilai Islam, Sumber Nilai Islam, Macam-

macam Nilai Islam; (C) Hakikat Pendidikan, (1) Guru atau Pendidik: Hakikat Pendidik, 



Profesionalitas dan Kompetensi Pendidik; (2) Peserta Didik: Pengertian Peserta Didik, 

Hakikat Peserta Didik, Dimensi-dimensi yang dikembangkan terhadap Peserta Didik, 

Pendekatan Penanaman Nilai; (D) Internalisasi Nilai-Nilai Islam. 

  Bab III: Metode Penelitian, menguraikan tentang metode penelitian, yakni: (A) 

Pendekatan dan Jenis Penelitian, (B) Kehadiran Peneliti, (C) Lokasi Penelitian, (D) Sumber 

Data, (E) Teknik Pengumpulan Data, (F) Teknik Analisis Data, (G) Pengecekan Keabsahan 

data, dan (H) Tahapan-tahapan Penelitian. 

   Bab IV:  Paparan Hasil Penelitian, yaitu gambaran umum tentang data hasil 

penelitian, yakni : (A) Profil SMA Negeri 1 Jereweh: (1) Sejarah singkat SMA Negeri 1 MA 

Negeri 1 Jereweh, (2) Pelaksanaan Internalisasi Nilai-Nilai Islam: Nilai-Nilai Islam yang 

diinternalisasikan, Pelaksanaan Internalisasi Nilai-Nilai Islam melalui kegiatan Belajar 

Mengajar, Pelaksanaan Internalisasikan Nilai-Nilai Islam melalui Kegiatan Ekstrakurikuler, 

Pelaksanaan Internalisasi Nilai-Nilai Islam melalui Pembiasaan, dan Pelaksanaan 

Internalisasi Nilai-Nilai Islam melalui Budaya Sekolah; (3) Upaya Guru-guru 

menginternalisasi Nilai-Nilai Islam. 

   

  Bab V :     Berisikan Kesimpulan dan Saran 

 


