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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Penurunan moral dalam masyarakat terlihat semakin nyata akhir-

akhir ini. Sangat ironis bahwa penurunan tersebut terjadi di setiap 

masyarakat, mulai dari generasi muda hingga pada elit negeri ini. Kondisi 

ini menjadikan banyak pihak menyalahkan, menyudutkan dan juga 

melontarkan berbagai macam kritikan terhadap berbagai macam di dunia 

Pendidikan Indonesia. Hal ini bukanlah sesuatu hal yang berlebihan karena 

pada dasarnya, pendidikan merupakan salah satu elemen penting bagi 

pembentukan karakter individu, seperti pembentukan perilaku dan cara 

pandang. 

Generasi yang berakhlak mulia menjadi sebuah salah satu tujuan 

utama dalam tujuan Pendidikan Indonesia. Dasar dari tujuan tersebut 

termuat dalam UU. No. 20 tahun 2003, Bab II Pasal 3 mengenai fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan pembentukan watak serta peradaban bangsa dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
1

Berpijak pada tujuan nasional, sudah menjadi sebuah keharusan 

bagi dunia pendidikan nasional untuk mampu memwujudkannya. Bukan 

1
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hal yang berlebihan apabila pembentukan akhlak mulia pada diri anak 

didik dijadikan sebuah tujuan utama pelaksanaan praktik Pendidikan di 

Indonesia. Dapat diawali dengan memberikan kesadaran pada diri para 

pendidik, mengenai urgensi tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan 

perlu disertai dengan penguatan nilai-nilai Agama. 
2
 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk 

terbesar. Dengan kondisi tersebut, nilai-nilai keislaman dapat diterapkan 

sebagai salah satu upaya untuk memwujudkan tujuan pendidikan nasional 

di atas. Penerapan nilai-nilai keislaman di dalam pendidikan nasional 

diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan 

akhlak pada peserta didik. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

memberikan materi-materi pelajaran dengan nilai-nilai keislaman. Sebagai 

contoh materi-materi akidah dan syariah. 

Ada berbagai bentuk dan contoh nyata dari berbagai penyimpangan 

yang terjadi di Indonesia. Penyimpangan yang dilakukan oleh remaja yang 

masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, antara lain sering bolos, 

terlibat pergaulan bebas dan penyalagunaan minuman-minuman terlarang, 

bahkan lebih parahnya lagi perilaku penyimpangan sosial yang mereka 

lakukan dalam bentuk pergaulan bebas. 

Indikator lain dari penurunan tersebut bersumber dari krisis moral, 

akhlak (karakter), yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan 

dengan pendidikan. Krisis karakter yang dialami bangsa saat ini 

                                                           
2
 Moh Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga” Revitalisasi Peran Keluarga 

Dalam Membangun Generasi Bangsa Yang Berkarakter (Jogjakarta: 2013), cet. 1, hal. 39 
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disebabkan oleh kerusakan individu, pendidikan mental dan moral, budi 

dan akhlak, sangatlah diperlukan untuk melanjutkan kehidupan suatu 

bangsa. Apabila budi pekerti suatu bangsa telah hilang dan akhlaknya 

telah rusak, maka dengan cepat dan berangsur-angsur, bangsa akan 

semakin rusak. Sebenarnya banyak dari anak-anak atau remaja yang 

melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut justru mereka yang 

berasal dari latar belakang keluarga dan latar pendidikan yang bagus, 

tetapi banyak dari mereka yang justru keluar dari garis-garis keteraturan 

sosial. Perlu kita memahami bagaimana pendidikan yang disampaikan 

kepada anak-anak menempatkan pada pemahaman dan porsi yang tepat 

yang bisa diterima oleh anak. 
3
 

Untuk itu, negara ini perlu memiliki perhatian khusus yang 

dikembangkan melalui pendidikan di sekolah. Misalnya dengan  

internalisasi nilai-nilai keislaman melalui berbagai kegiatan keagamaan. 

Yang dapat  menumbuhkembangkan potensi  dapat menjadi pribadi yang 

berakhlak mulia. Hal ini tercermin pada jiwa yang bersih, bijaksana, 

berkemauan keras dalam belajar dan sukses, bercita-cita mulia, tahu arti 

dari kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati manusia, dan bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pentingnya akhlak 

dalam Islam adalah nomor satu setelah iman. Seseorang tidaklah dikatakan 

beriman kepada Allah, kecuali ia berakhlak mulia. Sebab, diantara iman 

yang paling utama terletak pada akhlak yang mulia.  

                                                           
3
 Ahmad Watik, Abdul Salam, Islam Etika dan Kesehatan (Rajawali: Jakarta, 1986), 

cet.1, hal. 9-11. 
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Pendidikan diartikan sebagai upaya fasilitasi untuk menciptakan 

situasi maupun lingkungan dimana potensi-potensi dasar yang dimiliki 

peserta didik dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman dimana 

mereka hidup. Titik berat dalam Pendidikan dalam pemikiran ini adalah 

perubahan dan perbaikan untuk masa depan, yang harus dikejar dengan 

mentransfer pengetahuan dan keterampilan sebanyak mungkin dalam 

penguasaan nilai-nilai keislaman memungkinkan peserta didik beradaptasi 

dengan lingkungannya. 

Pendidikan diartikan sebagai proses pewarisan dan pelestarian 

nilai-nilai (converses of human value) dan sosialisasi peserta didik panutan 

dalam lingkungan peserta didik, yang sudah diterima kebenarannya secara 

baku. Maka penanaman nilai-nilai luhur kepada peserta didik menjadi 

masalah sentral. Disini soal agama, etika dan moral memperoleh perhatian 

serius dalam pendidikan.
4
 

Berkaca dari hal tersebut, pembelajaran PAI berbasis internalisasi 

nilai-nilai keislaman melalui kegiatan keagamaan dianggap sesuai apabila 

diterapkan dalam proses pembelajaran PAI. Selain menumbuhkan pola 

pikir kritis peserta didik, guru  dapat memberikan nasehat dan ajaran yang 

bernilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang, merupakan salah satu 

sekolah Islam yang berada di bawah naungan organisasi Muhammadiyah. 

                                                           
4
 Muhammad Tholhah Hasan, Islam dan Masalah Sumberdaya Manusia (Jakarta: 2005), 

cet. 4, hal. 197 
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Sekolah tersebut mencoba untuk mengambil langkah antisipasi dan 

memberikan solusi terhadap problematika pendidikan di Indonesia. 

Lembaga pendidikan tersebut telah menjadikan sebuah teori pelajaran ke 

dalam bentuk praktek keseharian, yaitu memasukan shalat, doa dan 

tausiyah ke dalam program rutin sekolah yang diwajibkan bagi seluruh 

siswa dan bertujuan untuk melatih anak didik untuk mengembangkan 

kepribadian dan kecerdasan dalam lingkungan sekolah. Di mana mereka 

dilatih untuk mengembangkan skill dan mental mereka ke arah yang lebih 

baik sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat menciptakan out-put 

yang unggul dan tangguh. 
5
 

Oleh karena itu, berdasarkan paparan di atas mendorong peneliti 

untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan keagamaan, terhadap perilaku 

peserta didik di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang dengan Judul: 

“Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Melalui Program Kegiatan 

Keagamaan di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang. 

 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana internalisasi nilai-nilai keislaman melalui kegiatan keagamaan 

di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang? 

                                                           
5
 Wawancara dengan Lukman Hakim di SMK Muhammadiyah 2 Malang, tanggal 6 April 

2017. 
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2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses 

internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kegiatan keagamaan, di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan internalisasi nilai-nilai keislaman melalui kegiatan 

keagamaan di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses 

nilai-nilai keislaman melalui kegiatan keagamaan di SMK 

Muhammadiyah 2 Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan 

menambah khazanah atau pengetahuan khsusnya dalam internalisasi 

nilai-nilai keislaman melaui kegiatan keagamaan. 

2. Manfaat praktis  

a. Dijadikan sebagai bahan ilmiah dan pemahaman dan pemuatan 

keilmuan mengenai internalisasi nilai-nilai keislaman melalui 

kegiatan keagamaan bagi penulis sekolah. 

b. Peneliti ini sangat bermamfaat bagi SMK Muhammadiyah sebagai 

bahan dokumentasi dan penambahan wawasan sehingga dapat 

mengembangkan pengetahuan siswa sehingga lebih luas  dan baik 

secara teoritis maupun praktis.  
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c. Sebagai acuan dan pemahaman untuk memperluas pemikiran dan 

pengalaman penulis dalam bidang pendidikan dalam masa 

depanya. Khususnya dalam menambah wawasan dan pengetahuan 

dan pemgembangan pedidikan agama. 

3. Bagi lembaga yang diteliti  

a. Bahan masukan bagi pihak sekolah supaya tetap menjalankan 

program sehingga terciptanya sekolah yang unggul dan berprestasi.  

b. Sebagai sumber pemikiran dan bahan masukan dalam rangka 

manajemen pengelolaan dan pengembangan dalam program 

kegiatan keagamaan 

c. Memberikan motivasi dan inovasi dalam mengembangkan 

implementasi program kegiatan keagamaan dalam setiap proses 

kegiatan pembelajaran di dalam maupun diluar sekolah. 

4. Bagi Guru  

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini digunakan sebagai 

khazanah ilmu pengetahuan dan untuk bahan peneliti yang lebih lanjut, 

khususnya dalam dunia pendidikan agama Islam .  

 

 

E. Batasan Istilah  

Dalam upaya untuk menghindari penafsiran yang salah (mis 

intepretation) dan ambigu, maka penegasan istilah merupakan hal yang 
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perlu dalam karya ilmiah seperti skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu 

ditegaskan dalam penelitian ini agar tidak melebar dari masalah penelitian 

perlu dibatasi. Sebab, jika tidak dibatasi masalah tersebut mungkin tidak 

sesuai dengan kemampuan penulis, baik dari segi pengetahuan, ekonomi 

maupun waktu. Selain itu, hasilnya pun akan dangkal sehingga tidak 

memenuhi syarat. 

1. Internalisasi  

Menurut  Hasan Langgulung, internalisasi diartikan sebagai suatu 

jenis proses belajar di mana manusia menjadi perangsang bagi 

seseorang untuk mengamalkan dan menghayati nilai-nilai tertentu. 

Hasan Langgulung juga menyatakan bahwa penghayatan 

(internalization) adalah berpangkal pada kepatuhan (compliance) yang 

dipengaruhi oleh otoritas tertentu, orang tua atau guru.
6
  

Pernyataan Langgulung di atas menunjukkan bahwa internalisasi 

sebagai proses penghayatan nilai-nilai keagamaan melalui pendidikan  

ke dalam jiwa seseorang atau dalam kepribadian sehingga patuh dalam 

mengamalkan dan meninggalkan larangan agama sesuai dengan 

tingkat perkembangan anak didik. 

 

2. Nilai-nilai Islam 

                                                           
6
 http://santringajigmail.blogspot.co.id/2015/11/pengertian internalisasi-nilai-nilai-

agama.html. Diakses pada tanggal 8 Maret 2017, pada pukul 12.38 

  

 

http://santringajigmail.blogspot.co.id/2015/11/pengertian%20internalisasi-nilai-nilai-agama.html
http://santringajigmail.blogspot.co.id/2015/11/pengertian%20internalisasi-nilai-nilai-agama.html
http://santringajigmail.blogspot.co.id/2015/11/pengertian%20internalisasi-nilai-nilai-agama.html
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Menurut Abdul Madjid dan Dian Andayani, nilai Islam terdiri dari 

dua dimensi. 

‘Pertama,”nilai ilahiyah dapat dikembangkan dengan menghayati 

kebesaran Tuhan lewat perhatian kepada alam semesta beserta segala 

isinya, dan kepada lingkungan sekitar. Sebab, dalam al-Quran 

hanyalah manusia yang bisa yang memahami alam sekitar dan 

menghayati hikmah dan kebesaran yang terkandung sebagai ciptaan 

ilahi dan dengan benar-benar merasakan kehadiran Tuhan sehingga 

bertaqwa kepada-Nya.’ 

Kedua,”nilai insaniyah pendidikan tidak dapat dipahami secara 

terbatas hanya kepada pengajaran. Karena itu, keberhasilan suatu 

pendidikan bagi anak-anak tidak cukup diukur hanya dari penguasaan 

hal-hal yang bersifat kongnitif atau umat Islam, saat ini merujuk 

kepada kitab suci al-Quran dan sunnah. Ialah penanaman nilai-nilai 

kemanusiaan dalam tingkah laku dan budi pekertinya dalam kehidupan 

sehari-hari akan melahirkan budi luhur atau al-akhlak al-karimah. 

Berkenaan dengan itu, patut direnungkan sabda Nabi, Orang yang 

paling banyak masuk ke dalam surga ialah orang bertaqwa kepada 

Allah dan orang yang berbudi luhur. Tiada sesuatu apapun yang dalam 

timbangan (nilainya) lebih dari pada berbudi luhur.
7
 

                                                           
7 Abdul Madjid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Pesrspektif Islam (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2012), cet. 2. 92-94. 
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a. Shalat Dhuha 

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan shalat 

Dhuha merupakan ibadah yang dusunahkan. Siapa saja yang ingin 

mendapatkan pahala shalat dhuha, hendaknya ia mengerjakannya. 

Jika ia tidak ingin mengerjakannya, maka ia tidak mendapatkan 

dosa apabila meninggalkannya.  

Mengenai waktu shalat dhuha, Menurut Sayyid Sabiq 

dimulai ketika matahari setinggi ujung tombak (pukul 08.00 pagi) 

dan berakhir ketika matahari bergeser dari tengah langit (waktu 

zhuhur). Disunnahkan mengerjakan shalat dhuha ketika matahari 

sedang meninggi dan ketika panasnya menyengat. Zaid bin Arqam 

r.a berkata, “Rasulullah saw. Datang mengunjungi penduduk 

Qubah ketika mereka sedang mengerjakan shalat dhuha. Beliau 

bersabda: 

.ِمَن الضَُّحىَرِمَضِت اْلِفَصاُل َصالَُّة ْاأَلوَّاِبْْيَ ِإَذا   

“Sholat dhuha orang-orang yang bertobat adalah di waktu dhuha 

ketika anak-anak unta merasakan panasnya matahari.”.
8
 

b. Do’a  

Menurut Ika Tyana, secara bahasa, doa berarti seruan dan 

penyampaian ungkapan, permintaan, permohonan, atau 

                                                           
8
 Abu Maulana Yasa Hadi Abdullah, Panduan Praktis Shalat (Semarang: PT. Pustaka Rizki  
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pertolongan. Seda/ngkan secara terminologi, berdoa merupakan 

sebuah kerinduan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Hal itu 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Al-Faatiha (1): 5. 

 

نِ ٱ ّلَلِ ٱ بِۡسنِ     ١ لَزِحينِ ٱ لَزۡحو َٰ

ۡود  ٱ ِ  ۡلح  ب  ِ ر  ل ِوين  ٱّلِلَ    ٢ ۡلع َٰ

نِ ٱ    ٣ لَزِحينِ ٱ لَزۡحو َٰ

ِلِل ي ۡىِم   ينِ ٱه َٰ    ٤ لد ِ

ِإيَاك  ن ۡست ِعين   إِيَاك      ٥ن ۡعب د  و 

ط  ٱ ۡهِدن اٱ ز َٰ ۡست ِقين  ٱ لص ِ    ٦ ۡلو 

ط   ل ۡيِهۡن غ ۡيِز  لَِذين  ٱ ِصز َٰ ۡغض ىبِ ٱأ ۡنع ۡوت  ع  َل   ۡلو  ل ۡيِهۡن و     ٧ لَضآل ِين  ٱع 

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang 

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 

4. Yang menguasai di Hari Pembalasan 

5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah 

kami meminta pertolongan 

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus 

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada 

mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) 

mereka yang sesat. 

Sedangkan perintah untuk berdoa, disampaikan oleh Allah Swt. 

Dalam firman-Nya berikut: 

60. dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku[1326] akan masuk neraka 

Jahannam dalam Keadaan hina dina". 
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Berdoa erat kaitannya dengan keyakinan seseorang terhadap 

agama. Dengan berdoa, seseorang akan merasakan ketenangan, karena 

dia yakin adanya sebuah kekuatan Maha Dahsyat yang akan samggup 

menjawab doa-doanya, yaitu Allah Swt.
9
 

c. Tausiyah  

Menurut Tata Sukayat, tausiyah bisa diartikan sebagai dakwah. 

Dakwah merupakan bahasa Arab berasal dari kata da’wah, yang 

bersumber pada kata: ة   -ي دْع ىْ  -د ع ا د ْعى   (da-a,yad’u- da’watan) yang 

bermakna seruan, panggilan undangan atau doa. 

Dakwah adalah upaya mengajak atau menyeru manusia 

untuk beribadah kepada Allah, dakwah adalah usaha penyebaran 

ajaran agama di samping amar ma’ruf dan nahy munkar. Tujuan 

dari dakwah antara lain: 

Pertama, mengubah pandangan hidup manusia akan arti hidup 

yang sebenarnya. Hidup bukan hanya untuk makan, minum, dan 

tidur saja. Manusia dituntut untuk mampu memaknai hidup yang 

dijalaninya dalam arti memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk 

beribadah kepada Allah seperti ber-amar ma’ruf nahi munkar 

melakukan kebaikan saling tolong menolong dalam agama Allah 

Swt, menyampaikan Islam kepada orang-orang yang belum 

                                                           
9
 Ikha Tyana, Islam sangat Ilmiah (Bandung, Jogjakarta, 2012), cet. 1, hal. 180-181 
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mengenal Islam secara keseluruhan dimulai dari cara berpakaian 

menutup aurat secara keseluruhan dan lain-lain. 

Kedua, mengeluarkan manusia dari gelap-gulita, menuju terang-

benderang. yang dimaksud mengeluarkan manusia dari gelap-

gulita, yaitu dengan cara menyadarkan manusia dari gelapnya 

kehidupan yang sering mereka lakukan kebiasaan-kebiasaan buruk 

yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan 

korupsi dan bercokolnya pemikiran-pemikiran barat yang mulai 

melanda negara Indonesia saat ini kita sebagai manusia harus 

saling mengingatkan satu dengan yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


