
14 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman

1. Pengertian 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 

(internaliztion) adalah berpangkal pada kepatuhan (compliance) yang 

dipengaruhi oleh otoritas tertentu, orang tua guru.
10

„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.‟ 

Pengertian internalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), internalisasi diartikan sebagai penghayatan, penguasaan, 

secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, 

penyuluhan, penataran, dan sebagainya. Penguasaan, mendalam 

berlangsung lewat penyuluhan, penataran, merupakan keyakinan dan 

10
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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kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam 

sika dan perilaku. 

 Internalisasi berarti proses penghayatan; proses-contohnya, filsafat 

Negara penguasa secara mendalam berlangsung lewat penyuluhan, 

penataran. Internalisasi adalah persiapan kembali realitas objektif atau 

dunia pengetahuan yang sudah diterima oleh masyarakat. Warga 

masyarakat mempunyai keinginan untuk melakukan pemindahan 

kembali atau pengkukuhan terhadap apa yang sudah diterima tersebut 

baik berupa prilaku, ajaran agama dalam hal ini adalah ajaran Islam. 

Memindahkan kembali (mentransformasikan) sekali lagi dan struktur-

struktur objektif masyarakat tersebut ke dalam struktur kesadaran 

subjektif.  

 Proses pengalihan hasil penafsiran dan penjabaran ajaran agama itu 

bias disebut sebagai proses pengalihan hasil penafsiran dan penjabaran 

ajaran Islam itu bisa disebut sebagai proses internalisasi atau social, 

proses belajar, menerima tugas-tugas dan peran-peran (pendidikan 

formal). Melalui proses internalisasi, maka manusia produk budaya 

masyarakat.  

 Keberhasilan pendidikan formal atau internalisasi, sosialisasi 

ajaran Islam bergantung pada adanya simetri antara dunia objektif 

masyarakat, yakni ajaran Islam yang di anut mayoritas masyarakat, 

dengan dunia objektif individu, yakni pengetahuan pemahaman dan 

pengalaman ajaran Islam oleh individu-individu lembaga pendidikan. 
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 Keberhasilan dan kegagalan sosialisasi bisa dilakukan dalam 

tingkat-tingkat simetri dan asimetrinya dunia objektiif masyarakat dan 

dunia subjektifitas yang melekat pada individu. Dengan ungkapan lain 

kegiatan pendidikan Islam sebagai upaya internalisasi tidak mungkin 

akan sempurna hasilnya bahwa apa yang ada dalam ajaran Islam akan 

sama persis diketahui, dipahami dan diamalkan dalam dunia nyata 

kehidupan. Jika tidak atau belum simetri, pada aspek yang mana saja 

dan sampai sejauh mana tingkat kesimetrianya. 

2. Internalisasi nilai-nilai Islam  

Menurut Lukman Hakim dalam tesisnya yang berjudul 

“Internalisasi Nilai-nilai Ajaran Islam”: 

“Dalam Islam, latihan rohani yang diperlakukan manusia 

diberikan dalam bentuk ibadah. Semua ibadah dalam Islam, 

baik Shalat, puasa, zakat, maupun haji, bertujuan untuk 

membuat rohani manusia agar tetap ingat kepada Allah dan 

bahkan merasa senantiasa dekat pada-Nya. Keadaan senantiasa 

dekat kapada Allah Yang Maha Suci dan dapat mempertajam 

rasa kesucian yang selanjutnya mejadi rem bagi hawa 

nafsuhnya untuk melanggar nilai-nilai morah, peraturan dan 

hukum yang berlaku. Dalam ibadah terjadi kontak kegiatan 

jasmani dan rohani. Ibadah merupakan tanggapan batin yang 

tertuju kepada Allah namun dibarengi dengan amal perbuatan 

yang bersifat lahir, yang dilakukan oleh gerak-gerik jasmani. “ 

Ibadah secara lahiriah dan batiniah seperti itu dapat difahami 

dari aspek pembawaan hidup manusia sendiri yang bersifat dualistis 

yang terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani sperti disebut di atas. 

Kedua unsur itu menyatu dalam diri manusia. Manusia adalah jasmani 

yang dirohanikan; maka badan manusia bukan hanya semata-mata 

materi atau kejasmanian saja. Seluruh jasmani manusia dan segala 
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gejalanya tidak sama dengan jasmani binatang, karena kejasmanian 

manusia adalah jasmani yang dirohanikan dan di dalam jasmani itu 

terdapat roh yang menjasmani. 
11

 

3. Proses Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan nilai. Metode internalisasi 

sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam pada diri 

peserta didik sehingga tujuan pembekajaran pada aspek being dapat 

tercapai. Namun proses internalisasi nilai-nilai agama Islam tidak 

dapat dilakukan secara instan, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus 

diperhatikan. Menurut Muhaimin, tahap-tahap dalam internalisasi 

nilai-nilai agama Islam adalah sebagai berikut:  

a. Tahap transfomasi nilai, tahap ini semata-mata merupakan 

komunikasi verbal. Guru sekedar mengkonfirmasikan nilai-

nilai yang baik dan yang kurang baik kepada peserta didik  

b. Tahap transaksi nilai, yaitu suatu tahap pendidikan nilai 

dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi 

antara siswa dan guru bersifat timbal balik. Tahap ini tidak 

hanya menyajikan informasi tentang nilai yang baik dan yang 

buruk, tetapi juga terlibat untuk melaksanakan dan 

memberikan contoh amalan yang nyata dalam kehidupan 

sehari-hari, dan siswa diminta memberikan respons yang 

sama, yakni menerima dan mengamalkan nilai tersebut. 

c. Tahap transaksi internalisasi, yakni tahap yang lebih dalam 

dari pada sekedar transaksi. Pada tahap ini penampilan guru 

di hadapan siswa bukan lagi sosok fisiknya, melainkan sikap 

mental dan kepribadiannya. 

Pada tahap internalisasi peserta didik merespon kepribadian guru 

bukan hanya dalam dan penampilan fisiknya, melainkan diwujudkan 

                                                           
11

 Lukman Hakim, (2010). Internalisasi Nilai-nilai Ajaran Islam. Tesis Magister Ilmu 

Agama tidak diterbitkan, UMM, Malang 2010. 
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dalam sikap dan prilakuknya. Dapat dikatakan bahwa pada tahap 

internalisasi terjadi komunikasi dua kepribadian yang masing-masing 

terlihat secara aktif dan reaktif . 

 Jadi tahap Internalisasi di mulai dengan adanya komunikasi verbal 

dimana guru hanya memberikan informasi kepada peserta didik tentang 

nilai yang baik dan yang kurang baik. Tahap selanjutnya guru tidak hanya 

memberikan informasi tentang nilai yang baik atau kurang baik, akan 

tetapi guru harus dapat memberikan contoh siswa amalan yang nyata 

dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan peserta didik mau 

mengamalkan nilai-nilai yang diajarakan oleh guru. Apabila nilai-nilai ini 

yang diajarkan sudah dilaksanakan secara rutin, maka akan tertanam 

dalam diri peserta didik menjadi karakter kepribadiannya.
12

 

Tahap-tahap internalisasi tersebut dapat dapat diupayakan melalui 

langkah-langkah berikut ini:  

a. Menyimak, yakni pendidikan memberikan stimulasi kepada 

peserta didik dan pendidik menangkap stimulus yang telah 

sampaikan . 

b. Responding, yakni peserta didik mulai ditanamkan pengertian 

dan kecintaan terhadap nilai tertentu. 

c. Organisastion, yakni peserta didik mulai dilatih untuk 

mengatur sistem kepribadiaannya disesuaikan dengan nilai 

yang ada . 

d. Characterization, yakni apabila kepribadian sudah diatur sesuai 

dengan sistem nilai tertentu dan dilaksanakan secara berturut-

turut, maka akan terbentuk kepribadian yang bersifat satu hati, 

kata, dan perbuatan. 
13

 

                                                           
12

 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: 2012), hal. 167 
13

 Muhaimin, et al. Cip. Cil, hal. 
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Menurut muhaimin, nilai merupakan konsep abstrak di dalam diri 

manusia atas masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, dan 

hal-hal yang dianggap buruk dan salah. Nilai mengarahkan tingkah laku 

seseorang dan kepuasaan dalam kehidupan sehari-hari 
14

. Nilai bukan saja 

dijadikan pula sebagai ukuran benar atau tidaknya suatu fenomena sosial 

yang bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, maka 

perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan sistem nilai yang 

dianut oleh masyarat, akan mendapatkan penolakan dari masyarakat 

tersebut. 

 Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa, “nilai merupakan 

perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai satu identitas 

yang memberikan corak khusus pada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan 

maupun prilaku
15

”. Senada dengan itu rohmat Mulyana mengartikan “nilai 

sebagai rujukan dan keyakinan yang membuat seseorang bisa bertindak 

atas dasar pilihannya”.
5
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: 1983), hal.7 
15

 Zakiyah Darajat, dkk., Dasar-Dasar Agama Islam (Jakarta: 1989), hal. 260 
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B. Kegiatan Keagamaan  

1. Pengertian kegiatan keagamaan 

  Kalau dilihat dari aspek sosiologi, kegiatan dapat diartikan dengan 

dorongan atau prilaku dan tujuan yang terorganisasikan atau hal-hal 

yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

dilakukan dilaksanakan disekolah ataupun di dalam masjid sekolah, 

nantinya dapat menimbulkan rasa ketertarikan siswa yang aktif di 

dalamnya. 
16

 

Keaktifan itu ada dua macam, yaitu keaktifan jasmani dan 

keaktifan rohani atau keaktifan jiwa dan keaktifan raga. Dalam Al-

qur‟an mengemukakan ada dampak positif dari kegiatan berupa 

partisipasi aktif. Q. S al-Tin:6  

Artinya: kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, bagi 

mereka pahala yang tidak terhingga.  

  Kegiatan-kegiatan jasmani dan rohani yang dilakukan di sekolah   

diantaranya ialah: 

a. Visual activities seperti membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi, percobaan  

b. Listening activities seperti mendengarkan uraian, percakapan 

pidato, ceramah dan sebagainya. 

                                                           
16

 http://repository.uin-suska.ac.id/pengertian kegiatan keagamaan. Di akses pada tanggal 

4 januari 2018, pada pukul 10.38 

http://repository.uin-suska.ac.id/pengertian
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c. Emotional activities seperti manaruh minat gembira, berani, 

gugup, kagum dan sebagainya. 

Kestabilan pribadi akan tercipta apabila adanya 

keseimbangan antara pengetahuan umum yang dimiliki dengan 

pengetahuan agama. Oleh karena itu pendidikan agama bagi 

anak-anak harus dibina sejak dini.  

Hal itu dapat dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan-

kegiatan keagamaan secara rutin serius dan akan mampu 

memunculkan motivasi bagi anak-anak untuk belajar agama 

yang tinggi bagi siswa baik di sekolah maupun di lingkungan 

masyarakat kegiatan-kegiatan keagamaan yang dimaksud sudah 

tidak asing lagi bagi siswa-siswa karena dari awal memang telah 

ditanamkan nilai-nilai keagamaan kepada mereka.   

2. Macam-macam kegiatan keagamaan  

 Kegiatan ekstrakurikuler khusus kegiatan keagamaan untuk 

membina keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa 

dapat dibagi ke dalam empat bagian yaitu kegiatan harian, mingguan 

dan tahunan.  

a. Kegiatan harian 

a. Shalat zuhur berjamaah 

b.  Berdo‟a di awal dan di akhir pelajaran 
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c. Membaca  ayat  al-qur‟an  secara bertadarus  sebelum masuk  

jam pelajaran 

d. Shalat dhuha pada waktu istirahat tiba  

 Kegiatan harian seperti sholata zuhur berjamaah yang 

menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh siswa disekolah, 

begitu juga doa sebelum memulai pembelajaran, maupun di akhir 

pembelajaran berlangsung yakni untuk membiasakan siswa dalam 

mentaati peraturan-peraturan yang di adakan di sekolah, membaca 

qur‟an secara bersama-sama sebelum proses pembelajaran itu 

berlangsung.  

3. Kegiatan mingguan 

a. Infak shadaqah setiap hari jum‟at dan kajian keputrian bagi 

siswa yang berhalangan untuk melaksanakan sholat 

b. Hafalan zuz amma dalam semingu dua kali 

c. Setiap hari saptu olaraga bersama guru-guru dan siswa  

  Kegiatan mingguan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 

2 Malang, seperti infak yang diadakan oleh sekolah dan juga team 

Ismubah, team Ismuba mendatangi seluruh kelas yang ada di 

SMK Muhammadiyah 2 Malang, yakni untuk menagih infak. 

Hafalan zuz amma adalah untuk meningkatkan hafalan qur‟an 

setiap hari baik di sekolah maupuan dirumah, semata-mata karena 

guru mengiginkan siswanya mendapatkan pengetahuan dan 



23 
 

hafalan yang baik dalam mata pelajaran qur‟an dan hadits. Setiap 

hari saptu sekolah mengadakan olaraga bersama baik itu guru-

guru yang ada di sekolah maupun semua siswa yang hadir dalam 

sekolah tersebut.   

4. Kegiatan bulanan  

Kegiatan bulanan di sekolah, khusus bulan Ramadhan 

kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

a. Buka puasa bersama 

b. Shalat tarawih di masjid sekolah  

c. Tadarus  

d. Ceramah ramadhan  

         Kegiatan bulanan yang diadakan di sekolah adalah puasa 

bersama-sama di bulan suci ramadhan yaitu, untuk melatih siswa 

menahan diri dari lapar dan haus dan menghindari hal-hal yang bisa  

membahayakan puasa di bulan suci Ramadhan. Ceramah di bulan 

Ramadhan untuk memperkuat keimanan seseorang dalam 

melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan semakin rajin dalam 

melasanakan sholat tarawih dan menunaikan zakat bagi orang yang 

mampu, hal-hal seperti inilah yang selalu guru lakukan dalam 

mendidik peserta didiknya.   
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5. Kegiatan tahunan  

a. peringatan Isra‟Mi‟raj 

b. Peringatan Maulid Nabi SAW 

c. Peringatan Nuzulul Qur‟an 

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dikordinasikan oleh siswa 

yang dibimbing oleh guru agama dengan bimbingan wakil sekolah. 

Dalam pengertian yang menyeluruh ibadah dalam Islam merupakan 

jalan hidup yang sempurna, nilai hakiki ibadah terletak pada 

keterpaduan antara tingkah laku, perbuatan dan pikiran, antara 

tujuan alat serta dan aplikasi. 

Kegiatan bulanan khusus pada bulan ramadahan yang 

pertama adalah puasa Selain puasa mempunyai hikmah ijtima’iyah 

(hikmah social), khususnya puasa ramadhan. Puasa ini dengan 

memaksa orang untuk lapar, sekalipun mereka biasa kenyang 

memiliki sejenis persamaan umum yang di paksakan, menanamkan 

dalam diri orang-orang yang mampu berempati terhadap derita 

orang-orang fakir maskin.
17

 

         Puasa adalah untuk menahan lapar dan haus agar manusia 

terbiasa melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan, tujuan dari 

puasa adalah untuk melati diri kita agar dapar menghindari dosa-

dosa yang besar maupun yang kecil, untuk menahan dari lapar dan 

haus di hari yang lain di luar bulan Ramadhan. Seperti sholat 

                                                           
17

  Yusuf Qardhawi, Fiqih Puasa (Ngendroprasto: pajang solo, 2009), cet. 8, hal. 26 
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tarawih di masjid secara berjamaah, tadarus bersama, kemudia guru 

di sekolah menyampaikan ceramah di depan para siswa-siswanya 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan sekolah adalah untuk 

melati peserta didik menjadi terbiasa untuk mengikuti rutinitas yang 

di adakan di sekolah.  

6. Tujuan kegiatan keagamaan  

Setelah diketahui apa yang dimaksud dengan kegiatan 

keagamaan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah: 

a. Meningkatkan intensitas dakwah islamiyah kepada siswa 

dalam rangka membangun siswa sebagai generasi muda yang 

religious, sebagai implementasi Islam adalah 

rahmatanlilalamin. 

b. Membangun kesadaran siswa bahwa kegiatan keagamaan 

akan memotivasi sikap beragama yang baik dan kontinyu 

c. Membangun pribadi siswa yang terbiasa dalam melaksanakan 

ibadah 

d. Menciptakan generasi dengan tingkat kecerdasan spiritual 

(SQ) yang baik, segingga akan melahirkan generasi yang 

menjunjung tinggi etika, moral dan nilai-nilai religious  
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e. Dapat mengetahui, mengenang serta membedakan hubungan 

satu pelajaran dengan pelajaran lainnya.
18

 

Ghirah Islamiah diri peserta didik harus ditumbuhkan, untuk 

itu di perlukan upaya alternatif supaya meraka bersemangat untuk 

mengamalkan ajaran agamanya. Kegiatan keagamaan merupakan 

salah satu sub dari pelajaran pendidikan Agama Islam yang 

diharapkan mampu memberikan konstribusi terhadap religiusitas 

seseorang.  

7. Kegiatan ekstrakurikuler  

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ekstra adalah tambahan 

di luar yang resmi, sedangkan kurikuler bersangkutan dengan 

kurikulum. Jadi pengertian ekstrakurikuler adalah kegiatan luar 

sekolah pemisah atau sebagian ruang lingkup pelajaran yang diberikan 

di perguruan tinggi atau pendidikan menengah tidak merupakan 

bagian integral dari mata pelajaran yang sudah ditetapkan dalam 

kurikulum.
19

 

      Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar 

jam sekolah sebagai wadah untuk membangtu pengembangan peserta 

didik sesuai dengan potensi, bakat, kebutuhan, dan minat mereka. 

Kegiatan ekstrakurikuler secara khusus diselenggarakan oleh pendidik 

                                                           
18

 Suryosubroto, proses Belajar Mengajar Di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 

192 
19

 Nasarudi, Pendidikan Tasawuf  (Semarang: Rasail Media Group,2009), hal. 36-41 
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atau tenaga kependidikan yang mempunyai wewenang dan kemampuan 

di sekolah madrasah.  

   Dalam kegiatan ekstrakurikuler terdapat berbagai macam-macam 

kegiatan. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dikategorikan sebagai 

kegiatan yang bersifat umum dan kegiatan yang bersifat keagamaan 

yang membentuk jiwa religius dalam diri siswa sehingga memiliki 

karakter yang sesuai dengan nilai-nilai islam.  

     Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan adalah berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan di luar jam pelajaran dalam rangka memberikan 

arahan kepada peserta didik untuk dapat mengamalkan ajaran agama 

yang diperoleh melalui kegiatan belajar dikelas, serta untuk mendorong 

pembentukan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Islam  

8. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler keagamaan  

   Fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah tentu 

sangat bervariatif. Hal ini tidak lepas dari apa yang menjadi visi dan 

misi dari kegiatan ekstrakurikuler, namun sebagian besar fungsi dari 

kegiatan ekstrakurikuler sebagai langkah pengembangan institusi 

sekolah dan wadah pengembangan kecerdasan, dan kreatifitas siswa 

yaitu.  

a. Meningkatkan pemahaman tentang agama sehingga mampu 

mengembangkan dirinya sejalan dengan norma-norma agama 
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dan mampu mengamalkan dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi maupun budaya. 

b. Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota 

masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan social, buadaya dan alam sekitar.  

c. Menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta 

didik agar dapat menjadi manusia yang berkreatifitas tinggi dan 

penuh tanggung jawab dan penuh karya. 

d. Melati sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung 

jawab dalam menjalankan tugas.  

e. Menumbuh kembangkan akhlak Islam yang mengintegrasikan 

hubungan dengan Allah, Rasul, manusia, alam semesta, dan juga 

diri sendiri.  

 

C. Penelitian Terdahulu  

1. Penelitian Andewi Suhartini dengan judul, “Internalisasi Nilai-nilai 

Islam Melalui Pembiasaan Praktikan Keagamaan Dalam Meningkatkan 

Ketaatan Ibadah Santri Pondok Pesantren Miftahul Muhajirin Cidadap, 

Pangaden, Subang”. Pada penelitian ini, bertujuan untuk 

mendeskripsikan bentuk-bentuk kegiatan keagamaan apa saja yang 

dilaksanakan di pondok pesantren miftahul muhajirin cidadap pangaden 

subang. Proses internalisasi nilai-nilai keislaman melalui pembiasaan 

praktik keagamaan dalam meningkatkan ketaatan ibadah pondok 
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pesantren miftahul muhajirin melalui internalisasi nilai-nilai keislaman 

dengan pembiasaan praktik keagamaan. Adapun jenis penelitian ini 

adalah mengunakan metode pembiasaann. Instrumen penelitian 

mengunakan observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan 

trigulasi data. Penelitian dalam observasi menjadi pengamat langsung 

terhadap pola prilaku dan interaksi kepada teman, guru, juga aspek 

lainya. Studi dokumentasi diperlukan dalam rangka menemukan data 

konkret dan rekam jejak dari pelaksanaan pembiasaan dalam peribadah 

di pondok pesantren. Adapun sasaran penelitian adalah khiyai di 

pondok pesantren, guru umum, guru, agama, dan para santri.
20

 

2. Penelitian Joko Praseto Hadi, dengan judul “. Internalisasi Nilai-nilai 

Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa Melalui Kegiatan 

EkstraKurikuler Keagamaan di MTs Muslim Pancasila Wonotirto 

Blitar”. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan dan menjabarkan 

internalisasi nilai-nilai agama islam dalam pembentukan karakter di 

MTs, rencana penelitian adalah mengkaji tentang internalisasi nilai-nilai 

agama islam dalam pembentukan karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan. Sesuai dengan fokus penelitian, maka 

penelitian ini menggunakan penedekatan kualitatif. Karena yang ingin 

diketahui dalam penelitian ini adalah proses internalisasi nilai-nilai 

agama islam terhadap pembentukan karakter melalui kegiatan 
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ekstrakurikuler keagamaan serta implikasi dari proses internalisasi 

nilai-nilai agama islam terhadap pembentukan karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di MTs Muslimin Pancasila Wonotirto 

Blitar.  

  Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif, yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk 

mengambarkan fenomena-fenomena adalah observasi, wawancara 

dokumentasi yang ada, berlangsung pada saat ini atau yang lampau. 

adapun fokus penelitian Joko Praseto Hadi adalah pada pembentukan 

karakter siswa memalaui kegiatan ekstrakurikuler, dikarenakan lembaga 

tersebut telah melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, 

sehingga hal ini menggugah hati peneliti untuk mengadakan penelitian dan 

membuat sebuah kariyah ilmiah 
21

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Joko Praseto, Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter 

Siswa Melalui Kegiatan EkstraKurikuler Keagamaan di MTs Muslim Pancasila Wonotirto 

Blitar”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016. 


