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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

  Secara terminologis, pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan yang 

dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh karena 

itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan 

pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang 

utama (Zuhairini, 2004: 1).  

 Dalam Education Encycopledia, pendidikan agama diartikan suatu 

kegiatan yang bertujuan menghasilkan orang yang beragama. Dengan 

demikian, pendidikan agama perlu diarahkan kepada pertumbuhan moral dan 

karakter. pendidikan agama Islam tidak cukup hanya memberikan pengetahuan 

tentang agama saja, namun juga harus ditekankan pada feeling attitude, 

personal ideal, aktivitas dan kepercayaan. 

 Usaha pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah diharapkan agar 

mampu membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan sosial  sehingga 

dapat membentuk ukhuwah baik dalam lembaga sekolah, maupun lingkungan 

masyarakat. Sedangkan dalam pembelajaran dapat ditemukan beberapa hal 

yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut: 1) pendidikan agama Islam 

sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan 

yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai, 2) 
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peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan dalam arti ada 

yang dibimbing, diajari dan dilatih dalam peningkatan keyakinan, penghayatan, 

dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam, 3) pendidik atau guru 

pendidikan agama Islam (GPAI) yang melakukan kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai 

tujuan pendidikan agama Islam, dan 4) kegiatan (pembelajaran) pendidikan 

agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, yang 

disamping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi, juga sekaligus 

untuk membentuk kesalehan sosial. Kualitas kesalehan pribadi itu diharapkan 

mampu memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya 

(bermasyarakat), baik sesama muslim, maupun yang tidak seagama 

(nonmuslim), serta dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud 

persatuan dan kesatuan nasional (ukhuwwah wathaniyah) dan bahkan ukhuwah 

insaniyah (persatuan dan kesatuan antar sesama manusia)  (Muhaimin, 2001: 

76). 

 Dalam sorotan sekilas bahwa pendidikan sekarang ini kurang bisa 

menciptakan siswa memahami hakikat pembelajaran yang telah disampaikan 

sehingga di luar sekolah siswa cenderung melakukan hal-hal yang tidak 

sewajarnya (bisa disebut dengan kenakalan remaja) seperti bertingkah laku 

melanggar norma dan etika, bolos ketika jam pelajaran, sering menghabiskan 

waktunya untuk nongkrong bukan belajar, minum-minuman keras, bahkan 

yang sangat erotis lagi melakukan hubungan seks. Hal itu sudah terjadi di 
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mana-mana. Mengapa hal ini terjadi? Karena, dalam proses pembelajaran yang 

telah disampaikan oleh guru, siswa tidak mampu menyerap nilai-nilai yang 

terkandung pada pelajaran tersebut. 

 Menurut sorotan Amin Abdullah (1998, hlm.49-65) bahwasanya kegiatan 

pendidikan agama yang selama ini berlangsung di sekolah, antara lain sebagai 

berikut: 1) pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-

persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-

amalan ibadah praktis saja tanpa langsung menyampaikan nilai-nilai agama 

Islam yang terkandung di dalamnya, 2) pendidikan agama kurang concern 

terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan yang kognitif menjadi 

“makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa lewat 

berbagai cara, media dan forum, 3) isu kenakalan remaja, perkelahian di antara 

pelajar, tindak kekerasan, premanisme, konsumsi minuman keras dan lain 

sebagainya yang sudah disebutkan pada paragraf di atas, walaupun secara 

langsung ada keterkaitan dengan pola metodologi pendidikan agama yang 

selama ini berjalan secara konvensional (berdasarsarkan kondisi), 4) 

pendidikan agama islam lebih menitikberatkan pada korespondensi tesktual, 

yang lebih menekankan pada hafalan teks-teks pelajaran saja tanpa menyentuh 

aspek nilai yang ada di dalamnya, dan 5) sistem evaluasi, bentuk-bentuk soal 

ujian agama Islam menunjukkan prioritas utama pada aspek kognitif, dan 

jarang pertanyaan tersebut mempunyai bobot muatan “nilai” dan “makna” 

spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari. 
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 Di sisi lain beberapa problem lain yang dihadapi oleh pendidikan agama 

Islam, Komaruddin Hidayat (1999, hlm.12-13) menyoroti bahwa orientasi 

pendidikan agama Islam yang selama ini berjalan di sekolah dianggap kurang 

tepat. Sebagai indikator kekurangtepatan tersebut adalah: 1) pendidikan agama 

saat ini lebih berorientasi pada belajar tentang agama sehingga hasilnya banyak 

orang yang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tetapi perilakunya tidak 

relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diketahuinya. 2) tidak terlibatnya 

penyusunan dan pemilihan materi-materi pendidikan agama sehingga sering 

ditemukan hal-hal prinsipil yang mestinya dipelajari lebih  berorientasi pada 

pemilihan disiplin ilmu fikih yang dianggapnya seolah-olah sebagai agama itu 

sendiri, bahkan masyarakat menilai beragama yang benar adalah identik 

dengan bermazhab fikih yang benar dan diakui oleh mayoritas. Ketika berbeda 

sedikit dengan mazhab yang dianut oleh mayoritas maka dituduh sebagai aliran 

yang menyimpang. 3) kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta 

kurangnya penguasaan semantik dan generik atas istilah-istilah kunci dan 

pokok dalam ajaran agama sehingga sering ditemukan penjelasan yang sangat 

jauh dan berbeda dari makna, spirit, dan konteksnya. Hal ini berimplikasi pada 

munculnya anggapan bahwa ajaran-ajaran agama yang dipegang dan dianggap 

benar oleh para pemeluknya adalah ajaran-ajaran agama yang sudah menjadi 

sejarah ratusan tahun lamanya, terkadang tidak diketahui dari mana sumber 

semuanya itu. Dari Al-Qur’an atau As-sunnah? Ataukah, dari pengalaman 

panjang umat Islam yang telah mengkristal dari satu periode ke periode 

berikutnya, yang kemudian dianggapnya sebagai peraturan Islam dan diklaim 
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sebagai bagian integral ajaran agama Islam? Hal inilah yang akan terjadi jika 

nantinya peserta didik tidak ditanamkan mulai dini tentang aspek nilai yang 

terkandung dalam sebuah fenomena kehidupan.  

 Oleh karena, itu penting sekali ketika aktualisasi  nilai-nilai agama Islam 

ini nantinya dijadikan sebuah indikator pembelajaran yang dilakukan dalam 

pendidikan Islam. Karena, ketika peserta didik sudah mengerti, memahami 

nilai yang tersirat dalam setiap mata pelajaran yang disampaikan di sekolah, 

maka secara langsung para siswa tersebut bisa memahami hakekat dari materi 

tersebut apa, bagaimana, tujuan materi itu disampaikan. Sehingga, 

pembelajaran yang didapatnya akan lebih masuk kedalam diri siswa tersebut. 

 Problematika lain yang dirasakan dalam pendidikan agama Islam selama 

ini adalah adanya kesenjangan antara pendidikan agama dan prilaku peserta 

didik secara khusus dan perilaku masyarakat pada umumnya yang 

menyimpang dengan nilai-nilai agama yang pernah didapatkan di sekolah. 

Problem tersebut muncul salah satunya diakibatkan oleh orientasi budaya 

pendidikan agama Islam yang kurang tepat. 

 Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pembelajaran 

pendidikan agama Islam di sekolah, antara lain disebabkan karena  beberapa 

factor, Pertama  faktor internal, yaitu faktor yang muncul dari dalam diri guru 

agama yang meliputi kompetensi yang relatif masih rendah, pendekatan 

metodologi guru yang tidak mampu menarik minat murid kepada pelajaran 

agama, penyalahgunaan mamanajemen penggunaan guru agama, solidaritas 

guru agama dengan non-agama masih sangat terbatas, kurangnya persiapan 
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guru agama untuk menyampaikan pelajaran, hubungan guru agama dengan 

peserta didik yang bersifat formal serta tidak berlanjut di luar kelas. Kedua,  

faktor eksternal, meliputi sikap masyarakat dan orang tua yang kurang concern 

terhadap pendidikan agama yang berkelanjutan, situasi lingkungan sekitar 

sekolah yang  banyak memberikan pengaruh yang buruk, pengaruh negatif dari 

perkembangan teknologi seperti internet, play station, dan lain sebagainya. 

Ketiga, faktor institusional, meliputi sedikitnya alokasi jam pelajaran 

pendidikan agama Islam dan kurikulum yang terlalu banyak.  

 Ketiga hal tersebut diharapkan nantinya, dengan adanya dan diterapkannya 

aktualisasi nilai-nilai agama Islam tersebut, dapat meningkatkan mutu dan 

kualitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah, serta memberikan satu 

konstribusi yang bagus bagi peserta didik, karena dengan mengaktualisasisikan 

nilai-nilai agama Islam tersebut secara langsung siswa dapat memahami 

hakikat dan esensi yang terkandung dalam materi pelajaran yang disampaikan 

sehingga siswa bisa  sadar dan melakukan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya dan menjadikan watak dan pribadi siswa yang Islami. 

 Pendidikan agama Islam merupakan upaya berupa pengarahan dan 

pengasuhan kepada anak didik dengan harapan setelah selesai pendidikannya, 

siswa dapat memahami, menghayati dan mengaplikasikan nilai-nilai ajaran 

agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai way of 

live (jalan kehidupan). Selain itu, pendidikan agama Islam dapat berfungsi 

sebagai usaha untuk membimbing anak didik kearah pertumbahan kepribadian 

secara sistematis dan pragmatis dengan tujuan supaya mereka hidup sesuai 
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dengan nilai-nilai agama Islam sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat. 

 Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, aktualisasi nilai-nilai 

agama Islam dalam keseharian kegiatan belajar mengajar menjadi hal yang 

sangat urgen. Islam menghendaki agar manusia di didik supaya mampu 

merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah 

SWT. (Tafsir, 2001: 46). 

 Hal tersebut termaktub dalam kalam Allah SWT dari surat al-Dzariyat ayat 

56 yang berbunyi:  

����������	
���	������	��������������������������� �! �"#�$��%&'(��

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka 
beribadah kepada-Ku ( QS. Ad-Dzariyat : 56)”  

 
Berdasarkan ayat tersebut di atas, aplikasi nilai-nilai agama Islam 

sesungguhnya menjadi aspek penting untuk menjadikan manusia yang 

bertakwa yang hanya diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah 

SWT. Dalam proses ibadah, tentunya dengan keteladanan dan kebiasaan 

menjadi faktor penting terbentuknya kepribadian anak didik. Begitu pula 

pembinaan pelaksanaan segala ajaran agama Islam  dalam segala aspek 

kehidupan menjadikan siswa mengerti begitu sempurnanya agama Islam 

mengatur permasalahan kehidupan dan menyelesaikannya dengan hasil yang 

membahagiakan bagi manusia yang selalu teguh dalam naungan Islam. 

Pembelajaran pendidikan agama Islam sebenarnya lebih banyak 

menonjolkan aspek nilai, baik nilai ketuhanan, maupun kemanusiaan, yang 
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hendak ditanamkan dan ditumbuhkembangkan ke dalam diri peserta didik 

sehingga dapat melekat pada dirinya dan menjadi kepribadiannya. (Muhaimin, 

2001: 172). 

Menurut Muhadjir (dalam Muhaimin, et. al., 2005) bahwa secara hirarkhis 

nilai dapat dikelompokkan kedalam dua macam, yaitu nilai-nilai Ilahiyah, yang 

terdiri dari nilai ubudiyah dan muamalah; dan nilai etika insani, yang terdiri 

dari nilai rasional, nilai sosial, nilai individual, nilai biofisik, nilai ekonomik, 

nilai politik, dan nilai estetik (Muhaimin, 2006: 150). 

Dalam aktualisasi nilai-nilai agama Islam dimulai dari penerapan ibadah 

mahdah secara kontinyu di setiap waktu sebagai dasar keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan implementasi ibadah 

mahdah demi membina keselarasan, kenyamanan dan keharmonisan dalam 

masyarakat. Penerapan nilai-nilai ibadah ini akan menimbulkan keseimbangan 

yang sangat baik dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut adalah sebagai 

wujud dari nilai-nilai ilahiyah.   

Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrah nan suci adanya ketika 

dilahirkan di dunia tercipta dari sari pati tanah. Kemudian ketika lahir, 

mulailah pendidikan demi pendidikan diterima baik dari lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Pendidikan dari keluarga 

merupakan pendidikan perdana dan paling utama. Kemudian, kedua orang 

tuanyalah yang banyak menentukan keyakinan anak tersebut. (Yasir, 2001: 34-

35) Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dinyatakan: 
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 “ Tiap orang dilahirkan membawa fitrah. Ayah dan ibunyalah yang 
menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Manjusi.” ( Hadist Riwayat Bukhari 
dan Muslim). 

  
Realisasi nilai-nilai agama Islam haruslah dimulai dengan keteladanan dari 

pendidik anak didik cenderung melihat, mencontoh kemudian membiasakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi faktor penting dalam aktualisasi 

nilai-nilai agama Islam. Contohnya, ucapan salam pada setiap awal dan akhir 

pertemuan di kelas maupun di luar proses belajar mengajar di sekolah, 

menunjukkan etika yang baik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Hal itu 

apabila diterapkan akan berdampak sangat baik pada pembentukan kepribadian 

Islami para siswa. 

 Selain hal tersebut di atas, aktualisasi nilai-nilai agama Islam dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam ini, seorang guru sangatlah menentukan 

adanya keberhasilan yang dicapai dalam membentuk kepribadian siswa yang 

Islami dan keberhasilan yang dicapai dalam proses pembelajaran, untuk itu 

guru haruslah memiliki beberapa hal sebagai berikut: pertama, seorang guru 

harus memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi, sehingga mampu 

menangkap pesan-pesan ajaran, hikmah, petunjuk, dan rahmat dari segala 

ciptaan Tuhan, serta memiliki potensi batiniah yang kuat untuk diabadikan 

kepada Tuhan. Kedua, seorang guru harus dapat mempergunakan intelektual, 

emosional, dan spiritualnya untuk memberikan peringatan kepada manusia 
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lainnya, sehingga manusia-manusia tersebut dapat beribadah kepada Alloh 

SWT. Ketiga, seorang guru harus berfungsi sebagai pemelihara, pembina, 

pengarah, pembimbing, dan pemberi bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan kepada orang-orang yang memerlukannya (Dinata, 2000: 47).  

 Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama Islam dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam, diperlukan teladan yang baik yang dalam hal ini bisa 

langsung dicontohkan oleh seorang guru di dalam kelas (pada waktu proses 

belajar mengajar) maupun di luar kelas, serta semua komponen civitas 

akademika yang ada di dalam sekolah tersebut. Oleh karena itu selain dari 

empat aspek yang tercantum di atas, agar aktualisasi nilai-nilai agama Islam ini 

bisa terealisasikan dengan baik, seorang guru harus profesional.  

Dalam diskusi pengembangan model pendidikan profesional tenaga 

kependidikan yang diselenggarakan oleh PPS IKIP Bandung tahun 1990, 

dirumuskan sepuluh ciri suatu profesi yaitu: 1) memiliki fungsi dan signifikasi 

sosial, 2) memiliki keahlian dan keterampilan dengan menggunakan teori dan 

metode ilmiah, 3) didasarkan atas ilmu yang jelas, 4) diperoleh dalam jenjang 

pendidikan yang cukup lama, 5) aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional, 

6) memiliki kode etik, 7) kebebasan untuk memberikan keputusan dalam 

memecahkan masalah dalam lingkup kerjanya, 8) memiliki tanggung jawab 

profesional dan otonomi, 9) memperoleh pengakuan dari masyarakat, dan 10) 

mendapatkan imbalan atas kerja profesionalnya (Nana Syaodih Sukmadinata, 

1997: 191). 
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Dalam hal ini proses interrelasi antara guru dan murid pasti muncul dalam 

setiap kegiatan yang ada di sekolah. Di sini guru memiliki pengaruh yang 

dominan dalam menentukan kepribadian siswa. Karena, secara tidak langsung 

siswa akan meniru gaya dan tingkah laku seorang guru. Oleh karena itu, dalam 

aktualisasi nilai-nilai agama Islam dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam, guru haruslah memberikan dan mencerminkan keteladanannya. Hal 

tersebut bercermin pada diri Nabi yang termaktub dalam surat al-Tawbah ayat 

128 sebagai gambaran seorang kasih sayang terhadap orang mukmin yang 

menyebut dirinya sebagai mu’allim dan teladan terbaik yang wajib dicontoh 

oleh para pendidik. Adapun bunyi dari pada ayat tersebut adalah: 

� �� ������������� ���� �����	������� ����
 �	��	��
��� �	 �
� ������������	�	 � �����
� ������	 �� ���� ����� �������� �� �� ���
����� ��� ����� 

 
Sesungguhnya telah ada pada diri rasul Alloh itu suri tauladan yang baik 
bagi kalian (Yaitu) bagi orang yang berharap (rahmad) Allah dan 
kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Alloh ( Q.S.al-
Ahzab[33]:21) 

 
 

 Tujuan utama pendidikan agama Islamialah keberagamaan peserta didik 

itu sendiri, bukan pada pemahaman tentang agama semata. Dengan kata lain, 

yang diutamakan oleh pendidikan agama Islam bukan hanya knowing 

(mengetahui tentang ajaran nilai-nilai agama) ataupun doing (bisa 

mempraktekkan apa yang diketahui) setelah diajarkannya di sekolah, tetapi 

justru lebih mengutamakan being (beragama atau menjalani hidup atas dasar 

nilai-nilai agama). Karena itu pendidikan agama Islam harus lebih 

diorientasikan pada tataran moral  action, yakni agar peserta didik tidak hanya 

berhenti pada tataran kompetensi (competence), tetapi sampai memiliki 
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kemauan (will), dan kebiasaan (habit) dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai 

agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

 Jika hanya berhenti pada tingkat competence di sekolah, maka belum tentu 

tingkat kompetensinya tetap bertahan di luar sekolah (di dalam keluarga dan 

masyarakat). Hal ini disebabkan karena ajaran dan nilai-nilai agama yang telah 

dipraktikkan oleh peserta didik kadang-kadang bisa pudar karena terkalahkan 

oleh hawa nafsu ataupun godaan-godaan setan, baik yang berupa jin, manusia, 

maupun budaya-budaya negatif yang telah mengglobal dan berkembang di 

sekitarnya. Karena itu, peserta didik pada suatu hari sudah kompeten dalam 

menjalani hidup sesuai yang diajarkan dalam sekolah, tetapi pada saat yang 

lain menjadi tidak kompeten lagi. Di dalam hadist Nabi Muhammad SAW. 

Dinyatakan bahwa “al-iman yazid wa yanqush” (iman itu bisa bertambah dan 

berkurang). Oleh karena itu aktualisasi nilai-nilai agama Islam hendaknya 

dapat direalisasikan dalam pembelajaran agar peserta didik benar-benar 

memahami esensi yang ada dalam kehidupan ini (Muhaimin, 2006: 147-148). 

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti bagaimana aktualisasi nilai-nilai agama Islam di SMA Negeri 10 

Malang yang merupakan salah satu sekolah favorit di Malang. Di sini peneliti 

juga membahas tentang masalah guru sebagai seorang yang harus digugu dan 

ditiru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas maupun 

sebagai uswah khasanah di luar kelas. Oleh karenanya tesis yang berjudul 

“Aktualisasi Nilai-nilai agama Islam dalam Pendidikan Berasrama di SMA 

Negeri 10 Malang” ini penulis sajikan. 
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Tema penelitian ini peneliti anggap penting mengingat proses pendidikan 

sejatinya merupakan proses pengejawantahan nilai-nilai yang dianggap penting 

dan berguna. Sebagai sekolah unggul SMAN 10 Malang telah berupaya 

sedemikian rupa untuk mendidik para siswanya dengan nilai-nilai penting yang 

sekaligus diupayakan aktualisasinya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Keseriusan ini tampak dari beberapa program sekolah terutama terkait dengan 

program asrama sekolah yang lebih menekankan pada bagaimana siswa dapat 

mengejawantahkan semua nilai yang diterima di kelas dalam keidupan sehari-

hari. 

Aktualisasi merupakan pengejawantahan, perwujudan, perealisasian, 

pelaksanaan, penyadaran. Mengandung usaha untuk mewujudkan dan 

merealisasikan suatu hal yang baik seperti halnya nilai-nilai agama Islam 

adalah fundamental untuk diterapkan dan dilaksanakan langsung dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Penelitian ini penting untuk menjadi percontohan upaya peningkatan mutu 

pendidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan umum melalui 

pengaktualisasian nilai-nilai agama di Sekolah. SMAN 10 Malang peneliti 

anggap sebagai contoh tepat lembaga pendidikan bermutu di Malang.  

 

B. Fokus penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti memfokuskan 

penelitian ini pada: 
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1. Bagaimanakah Aktualisasi nilai-nilai agama Islam dalam pendidikan  

berasrama SMA Negeri 10 Malang? 

2. Apakah  nilai-nilai agama Islam yang dapat diaktualisasikan di Asrama 

SMA Negeri 10 Malang? 

C. Tujuan  Penelitian 

Dari fokus penelitian tersebut di atas maka peneliti mengemukakan tujuan 

dari penelitian antara lain adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan Aktualisasi nilai-nilai agama Islam dalam pendidikan  

berasrama SMA Negeri 10 Malang 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai agama Islam yang dapat diaktualisasikan di 

Asrama SMA Negeri 10 Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru pendidikan agama Islam dan sekolah yang diteliti 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi guru pendidikan agama 

Islam dan pihak Sekolah di SMA Negeri 10 Malang agar dapat lebih 

meningkatkan pengajaran dan pelayanan pada peserta didik terutama dalam 

meningkatkan aktualisasi nilai-nilai agama Islami dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam  
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2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi diri penulis 

dalam mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga pengajar, serta sebagai 

sarana untuk menjadi tenaga pengajar serta sebagai sarana untuk 

mengaplikasikan ilmu dan teori tentang kependidikan yang didapat selama 

duduk di bangku perkuliahan kedalam kehidupan sekolah, lembaga 

pendidikan secara luas, dan masyarakat. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Bersama penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai masukan 

terhadap instansi terkait sehingga dapat lebih baik dalam mengambil 

langkah-langkah untuk mensosialisasikan dan menjadikan aktualisasi nilai-

nilai agama Islam dalam pendidikan berasrama 

 

E. Definisi Istilah 

  Untuk memahami pengertian tentang arti yang terkandung dalam 

pembahasan, maka diperlukan penegasan yang terdapat dalam studi penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Aktualisasi merupakan pengaktualan, perwujudan, perealisasian, 

pelaksanaan, penyadaran (Pius A Partanto, 2001: 17). Mengandung maksud 

bahwasanya mewujudkan dan merealisasikan suatu hal yang baik seperti 

halnya nilai-nilai agama Islam adalah fundamental untuk diterapkan dan 

dilaksanakan langsung dalam pendidikan melalui proses belajar mengajar.  
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b. Nilai-nilai agama Islam merupakan Prinsip, standar, atau kualitas yang 

dipandang bermanfaat atau sangat diperlukan. Artinya dalam proses belajar 

mengajar tanpa didasari dan direalisasikan dengan  nilai-nilai agama Islam 

yang terkandung di dalamnya, maka mustahil ketika pendidikaan yang 

disampaikan bisa secara langsung diterima oleh siswa, karena siwa tersebut 

hanya bisa memahami saja tanpa mengamalkan. Baru setelah aktualisasi 

nilai-nilai agama Islam diterapkan dalam pembelajaran, maka siswa dengan 

sadar akan memahami hakikat materi pelajaran yang sudah diterimanya dan 

dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Pendidikan  berasrama secara bahasa berarti barak, pondokan, rumah tempat 

tinggal bersama-sama, markas. Seperti pengertian di atas istilah asrama 

memang merupakan perkembangan penyebutan istilah pesantren. Konsep 

asrama memang tidak jauh berbeda dengan konsep pesantren. Jika kita 

telusuri tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan 

keagamaan Islam memang berawal dari konsep pesantren. Sejarah 

pendidikan di Indonesia mencatat, bahwa pondok pesantren adalah bentuk 

lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Maka pembahasan lebih 

lanjut adalah konsep pesantren yang kemudian berkembang dengan 

penyebutan istilah asrama. 

 

F. Penelitian Terdahulu  

 Penelitian mengenai Internalisasi Nilai-Nilai agama yang sudah pernah 

diteliti oleh peneliti terdahulu, antara lain : 
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NO Nama dan Judul Tesis Hasil Penelitian 

1 Kusdar Muflihin,  2003, 

Penanaman Nilai-Nilai 

Agama Islam dalam 

Pelaksanaan Menejemen 

Pendidikan” studi kasus 

pada D Muhammadiyah 

1 Samarinda.  

Hasil penelitian ini berorientasi pada 

penafsiran yang dilakukan oleh guru SD 

Muhammadiyah 1 Samarinda melalui 

penanaman nilai-nilai agama, adapun 

kendalanya, dalam penelitian ini belum 

sampai pada aplikasi praktis penerapan dan 

pendalaman nilai-nilai ajaran Islam. 

2 Sunarto; 2006, 

“Internalisasi nilai-nilai 

Agama melalui 

Penciptaan Suasana 

keagamaan di 

Lingkungan Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 

Malang 1 

Hasil penelitian ditemukan bahwa ���������

�����	 ���� 
���� ������������ ����	 � ��	 �����

�������������	 �������� ����������	 ������������

	 ����� ���� ����������� ������ Adapun ������������

���	 �� 	 ������� ����������� �������� �����	 ����

�����	 ��������������������������������� ������ ��

���� ��� �� ������� 

3 Khoirurroziqin, 2007; 

”Aplikasi Nilai-Nilai 

ajaran Islam di MAN 

Malang II Kota Batu”. 

Dalam hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa aplikasi nilai-nilai ajaran Islam di 

MAN II berorientasi pada keislaman yang 

berakhlakul karimah dengan memahami nilai-

nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-

quran dan As-sunnah. 
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4 Anas Zarkoni, (2009), 

“Internalisasa Nilai-nilai 

Agama melalui 

Penciptaan Suasana 

Keagamaan di 

lingkungan Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 

Paron Kabupaten Ngawi” 

Bahwa internalisasi nilai-nilai agama 

dilakukan dengan melalui strategi yang 

dipandu serentak oleh Kepala Sekolah selaku 

pemimpin yang bertanggung jawab dengan 

meningkatkan kualitas keagamaan pegawai, 

guru, maupun karyawan, melalui pembinaan 

dan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin 

maupun incidental 

5 Lukman Hakim (2010), 

melakukan penelitian 

tentang “Internalisasi 

Nilai-nilai ajaran Islam di 

sekolah (studi pada SMP 

Ar-Rohmah Hidayatuloh 

Malang 

bahwa Internalisasi nilai ajaran Islam di SMP 

Ar-Rohmah Hidayatulloh Menanamkan 

pemahaman nilai ajaran Islam yang sangat 

mendalam terhadap siswa yaitu melalui aspek 

akidah Rububiyah dengan konsep tidak ada 

dzat yang perlu di takuti kecuali Allah, 

aplikasi ibadah Mahdoh dengan shalat lail 

yang diharuskan berjama’ah, doktrin Jihad 

yang ditanamkan sejak dini, filterisasi siswa 

dari music yang tidak mendidik 

 

Kelebihan dan keunikan dari judul tesis tentang aktualisasi nilai-nilai 

agama islam dalam pendidikan berasrama ini adalah terletak dari realisasi 

praktis terhadap nilai-nilai agama islam yang diaktualisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari di asrama. Hasil yang diharapkan insya Allah akan jadi lebih 
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maksimal karena setiap hari mereka langsung dibimbing oleh guru-guru yang 

ada diasrama. 

Adapun wujud dari aktualisasi nila-nilai agama islam adalah dalam rangka 

menciptakan generasi muda muslim menjadi seorang pemimpin yang baik, bisa 

menjadi teladan, jujur, disiplin, berilmu pengetahuan, yang luas, bertanggung 

jawab, dan berakhlakul karimah. Tujuan utamanya manusia diciptakan Allah 

SWT adalah semata-mata untuk menyembah Allah SWT dan menjadi manusia 

yang bisa membawa rahmat bagi seluruh alam.   

G.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari enam bab yaitu: Bab I pada bab 

ini Penulis akan memaparkan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, 

serta sistematika pembahasan 

Bab II Penulis akan menguraikan tentang Nilai-nilai agama Islam; 

pengertian nilai-nilai agama Islam, macam-macam  nilai-nilai agama Islam, 

nilai-nilai agama Islam yang diaktualisasikan, Aktualisasi nilai-nilai agama 

Islam, dan Pendidikan berasrama; pengertian pendidikan, pengertian dan asal 

usul asrama. Bab III Penulis memaparkan tentang Pendekatan dan Jenis 

Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Metode Penelitian; Sumber 

Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data Dan Tahap-tahap 

Penelitian 

Bab IV Membahas tentang Hasil Penelitian Mencakup Tentang: Deskripsi  

SMA Negeri 10 Malang, yang Meliputi: Sejarah Berdirinya SMA Negeri 10 
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Malang, Program kerjasama Sampoerna  Academy dengan SMA Negeri 10 

Malang, Values, Visi  dan Misi SMA Negeri 10 Malang, Struktur Organisasi 

SMA Negeri 10 Malang, Lokasi SMA Negeri 10 Malang, Keadaan Guru dan 

Siswa SMA Negeri 10 Malang, Kondisi Sarana Dan Prasarana SMA Negeri 10 

Malang 

Bab V Membahas tentang pembahasan hasil penelitian yang mencakup: 

Aktualisasi nilai-nilai agama Islam dalam pendidikan  berasrama SMA Negeri 

10 Malang dan Nilai-nilai agama Islam yang dapat diaktualisasikan di Asrama 

SMA Negeri 10 Malang,   

Bab VI  Merupakan bab penutup yang terdiri dari  kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan pembelajaran melalui aktualisasi nilai-nilai agama Islam dalam 

pendidikan berasrama. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


