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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan secara kultural pada umumnya berada dalam lingkup, 

peran, fungsi dan tujuan yang sama. Semuanya hidup dalam upaya 

mengangkat dan menegakkan martabat manusia melalui perubahan yang 

dimilikinya. Terutama dalam bentuk transfer of knowledge dan transfer of 

value (Hasibuan, 1999: 5). Hal diatas juga menjadi jangkauan sasaran 

pendidikan Islam, karena pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem 

pendidikan nasional. Sekalipun dalam kehidupan bangsa Indonesia, masih 

tampak adanya kesenjangan eksistensi secara struktural. Tetapi pendidikan 

telah berusaha mengambil peran yang kompetitif dalam situasi sosiologis 

bangsa, walaupun tetap saja belum mampu menyamai pendidikan umum 

yang memiliki otonomi dan dukungan yang lebih luas dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan secara nyata.  

Kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan agama memperkuat 

dikotomi keilmuan (ilmu pengetahuan modern dan ilmu agama) yang pada 

gilirannya tentu merambat pada dikotomi model pendidikan. Ada 

pendidikan yang hanya memperdalam ilmu pengetahuan modern yang 

kering dari nilai-nilai moralitas agama (Islam), ada pula pendidikan yang 

hanya mendalami ilmu agama yang terpisahkan dari ilmu pengetahuan 

modern. Model yang pertama hanya menghasilkan para ilmuwan sekuler. 
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Sedangkan model kedua hanya memproduk agamawan yang berwawasan 

ekslusif yang memisahkan bahkan melempar jauh ilmu pengetahuan 

modern dari paradigma pemahaman dan pemaknaan agamanya.  

Hal ini disebabkan kegagalan manusia (muslim) untuk memahami 

dan menangkap hubungan ilmu dan agama secara proporsional. 

Sebenarnya menurut prinsip Islam, eksistensi manusia memiliki dua fungsi 

fundamental, yaitu sebagai “’Abdun” (hamba) Allah dan sebagai khalifah 

fii al-ardh (pemimpin di muka bumi). Sebagai abdun, dia dituntut untuk 

mengabdi kepada Allah dengan tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan-

Nya. Sedangkan sebagai khalifah fii al-ardh, manusia dituntut untuk mau 

dan mampu mengatur, memelihara, dan mendayagunakan alam seisinya 

untuk kesejahteraan umat manusia (Hasan, 1989: 33). Untuk 

mengaktualkan kedua fungsi tersebut, manusia harus memperbaiki 

hubungan dengan alam dan mengadakan penelitian terhadap hukum 

sunnah Allah yang tergelar dalam sistemnya.  

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi 

ke desentralisasi mendorong terjadinya perubahan dan pembaruan pada 

beberapa aspek pendidikan, termasuk kurikulum. Dalam kaitan ini 

kurikulum sekolah dasar pun menjadi perhatian dan pemikiran-pemikiran 

baru, sehingga mengalami perubahan-perubahan kebijakan. Kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
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pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat (2) ditegaskan bahwa 

kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah, dan peserta didik. Atas dasar pemikiran itu maka dikembangkanlah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Sementara ini kita menyaksikan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah mengantarkan manusia pada 

tingkat kesejahteraan materialnya, tetapi disisi lain, paradigma ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern dengan berbagai pendekatannya telah 

menyeret manusia pada kegersangan dan kebutuhan dimensi spiritual dan 

moral. Untuk menghadapi hal tersebut maka diperlukan pengambilan 

disiplin-disiplin ilmu modern yang berwawasan Islami, dan diintegrasikan 

kembali pendidikan Islam yang telah bercorak dikotomis, yang 

menumbuhkan pribadi yang pecah diantara generasi muslim serta 

meletakkan ilmu pengetahuan ke dalam hukum Islam. Agar kemampuan 

intelektualitasnya tinggi untuk merealisir itu semua diperlukan bagi setiap 

pendidik dituntut adanya pembelajaran atau learning. Lembaga pendidikan 

Islam dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi dalam bidang ilmu yang 

menjadi spesialisasinya dan bidang penggunaan metodologi pendidikan 

secara profesional. Sehingga apapun dan bagaimanapun produk-produk 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan itu akan bernilai positif serta 

mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Sejalan dengan hal 
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itu maka MI Negeri Ngepoh sebagai lembaga pendidikan formal berlabel 

Islam mencoba untuk mengadakan reorientasi dan rekonstruksi lembaga 

pendidikannya menuju pada integralisasi antara nilai-nilai religius dan 

IPTEK yaitu dengan mengupayakan internalisasi nilai-nilai Akhlakul 

Karimah dalam mata pelajaran dan semua aspek kehidupan di madrasah, 

sehingga tidak ada lagi pemilahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu 

umum, antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrowi. Namun dari sudut pandang 

epistemologi Islam tidak cukup ilmu itu hanya membahas bidang-bidang 

fisik saja, melainkan juga sudut pandang ontologinya atau non fisiknya. 

Karena akan terjadi disintegrasi objek-objek ilmu apa bila hanya dibatasi 

pada objek fisik saja. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri ( 

MIN ) Ngepoh Tulungagung  dikembangkan sebagai perwujudan dari 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum ini disusun oleh 

satu tim penyusun yang terdiri atas unsur sekolah dan komite sekolah 

dibawah koordinasi dan suvervisi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Tulungagung, serta dengan bimbingan nara sumber ahli pendidikan dan 

pembelajaran dari STAIN Tulungagung dan STAI DIPONEGORO 

TULUNGAGUNG. Sehingga visi MI Negeri Ngepoh adalah mewujudkan 

generasi berprestasi, mandiri dan berakhlaqul karimah yaitu membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlaqul karimah mencakup etika, 

budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. 
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Berpijak dari uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai “Kebijakan Internalisasi Nilai-nilai Akhlaqul Karimah di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngepoh”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan dan strategi pelaksanaan kebijakan 

internalisasi nilai-nilai akhlaqul karimah dalam kurikulum MI Negeri 

Ngepoh? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat kebijakan internalisasi nilai-

nilai akhlaqul karimah di MI Negeri Ngepoh? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan internalisasi 

akhlaqul karimah di MI Negeri Ngepoh? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana perencanaan dan strategi pelaksanaan  

kebijakan internalisasi nilai-nilai akhlaqul karimah dalam kurikulum 

MI Negeri Ngepoh. 
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2. Untuk menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat 

kebijakan internalisasi nilai-nilai akhlaqul karimah di MI Negeri 

Ngepoh. 

3. Untuk menjelaskan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap 

kebijakan internalisasi akhlaqul karimah di MI Negeri Ngepoh. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah pengetahuan 

khususnya mengenai kebijakan internalisasi nilai-nilai akhlaqul 

karimah di madrasah ibtidaiyah yang bisa dimanfaatkan oleh 

berbagai unsur yang bertugas dalam lingkup pengembangan 

madrasah. 

b. Sebagai tambahan khazanah keilmuan di bidang Kebijakan 

pengelolaan madrasah khususnya tentang Kebijakan internalisasi 

akhlaqul karimah. 

 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. MI Negeri Ngepoh sebagai sumber masukan dalam mengevaluasi 

kekurangan dan kelemahannya dalam pelaksanaan kebijakan 

internalisasi nilai-nilai akhlaqul karimah, kemudian dicari 
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penyelesaiannya dalam rangka mengembangkan madrasah 

unggulan. 

b. Pengelola Madrasah secara umum untuk melakukan perubahan dan 

introspeksi demi mewujudkan pendidikan yang bernuansa islam, 

serta mengedepankan akhlaqul karimah dalam proses pendidikan 

serta kegiatan sehari-hari, agar tercipta generasi penerus bangsa 

yang berilmu serta berakhlaq yang karimah (mulia).  

 

E. Penegasan Istilah 

1. Kebijakan 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, 

dan cara bertindak. 

2. Internalisasi 

Internalisasi adalah pendalaman, penghayatan terhadap suatu ajaran, 

doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan 

kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan 

perilaku (Partanto et al, 2001:267). 

3. Nilai 

Nilai adalah sifat-sifat, hal-hal yang berguna penting bagi 

kemanusiaan. Nilai adalah sesuatu yang dapat dijadikan sasaran untuk 

mencapai tujuan yang menjadi sifat keseluruhan (Ema Nur’aini, 

2009:6). Sedangkan menurut H.M. Arifin (2009:139). Nilai adalah 
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suatu keseluruhan tatanan yang terdiri dari dua atau lebih dari 

komponen yang satu sama lain saling mempengaruhi atau bekerja 

dalam satu kesatuan atau keterpaduan yang bulat yang berorientasi 

kepada nilai dan moralitas Islami. 

4. Akhlaqul Karimah 

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, akhlaq diartikan sebagai budi 

pekerti atau kelakuan. Dalam Bahasa Arab kata akhlak (akhlaq) di 

artikan sebagai tabiat, perangai atau kebiasaan (Ilyas, 2009:1). 

5. Strategi 

Straregi adalah hal menetapkan arah kepada manajemen dalam arti 

orang tentang sumber daya di dalam bisnis dan tentang bagaimana 

mengidentifikasikan kondisi yang memberikan keuntungan terbaik 

untuk membantu memenangkan persaingan di dalam pasar. Dengan 

kata lain, definisi strategi mengandung dua komponen yaitu: future 

Intentions atau  tujuan jangka panjang dan competitive advantage atau 

keunggulan bersaing (Dunn, 2005:5). 

6. Perencanaan 

Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran 

atau tujuan organisasi, menyusun strategi yang menyeluruh untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki 

rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan kegiatan. Maksud dari perencanaan adalah untuk 

memberikan arah, mengurangi dampak perubahan, memperkecil 
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pemborosan, dan untuk menentukan standar yang digunakan dalam 

pengendalian (Hasibuan, 2009:21). 

 

 

 

 

 


