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A. Abstraks 

 Titik sentral tugas dan fungsi manusia adalah beribadah 

kepada Allah. Seluruh seruan dan semua panggilan Islam 

berfokus menuju kepada peningkatan ketaatan ibadah seorang 

hamba kepada Allah. Upaya untuk meningkatkan ketaatan 

beribadah ini dapat dilakukan dengan proses internalisasi nilai-

nilai Islami melalui pembiasaan praktik keagamaan. Nilai-nilai 

Islami yang dibisakan adalah (a) kejujuran, (b) keadilan, (c) 

tanggung jawab dan amanah, kerja keras, istiqamah, ikhlash, 

dan kesabaran. Nilai-nilai Islami ini akan diinternalisasikan 

melalui praktik keagamaan dengan strategi transinternal, yang 

terdiri dari transformasi, transaksi dan transinternalisasi nilai; 

dengan pendekatan penghayatan, rasional, efektif dan 

kharismatik, dan dengan metode metode deduktif atau reflektif 

dan pembiasaan praktik keagamaan. Adapun praktik 

keagamaan yang dibiasakan dibatasi  pada: 1) Menjalankan 

ibadah sholat wajib; 2) Menjalankan ibadah shalat sunnah 

rawatib, qiyamullail dan dhuha 3) Menjalankan ibadah puasa 

senin kamis, 3) Tadarrus al-Qur‟an; 4) Membaca tahlil dan 

surat yasin setiap ba’da subuh; dan (5) membaca kitab al-

barjanji setiap malam Jumat. 

 

B. Kata Kunci 
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Internalisasi, Nilai-nilai Islami, Praktik Keagamaan, 

Ketaatan Beribadah 

 

C. Masalah 

 Secara teoritis, diketahui bahwa ketaatan beribadah 

seorang santri dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat 

dilakuakn dengan beberapa pendekatan, strategi da metode 

internalsiasi. Ini berarti, tumbuh dan berkembangnya ketaatan 

beribadah santri tidak berdiri sendiri, dan bukan muncul 

dengan sendirinya atau terserah takdir (given). Bertitik tolak 

masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan apa saja yang 

dilaksanakan di pondok pesantren Miftahul 

Muhajirin Cidadap, Pagaden, Subang? 

2. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai keislaman 

melalui pembiasaan praktik keagamaan dalam 

meningkatkan ketaatan ibadah santri pondok 

pesantren Miftahul Muhajirin Cidadap, Pagaden, 

Subang? 

3. Bagaimana peningkatan ketaatan ibadah santri 

pondok pesantren Miftahul Muhajirin Cidadap, 
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Pagaden, Subang melalui internalisasi nilai-nilai 

keislaman dengan pembiasaan praktik keagamaan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) 

Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan apa saja yang dilaksanakan 

di pondok pesantren Miftahul Muhajirin Cidadap, Pagaden, 

Subang; dan 2) Proses internalisasi nilai-nilai keislaman 

melalui pembiasaan praktik keagamaan dalam meningkatkan 

ketaatan ibadah santri pondok pesantren Miftahul Muhajirin 

Cidadap, Pagaden, Subang; 3) Peningkatan ketaatan ibadah 

santri pondok pesantren Miftahul Muhajirin Cidadap, Pagaden, 

Subang melalui internalisasi nilai-nilai keislaman dengan 

pembiasaan praktik keagamaan. 

 Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk 

mengelaborasi konsep internalisasi nilai-nilai keislaman 

melalui pembiasaan praktik keagamaan dalam meningkatkan 

ketaatan ibadah. 

 Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan 

untuk melakukan proses internalisasi nilai-nilai keislaman 

melalui pembiasaan praktik keagamaan dalam meningkatkan 

ketaatan ibadah. 
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E. Teori 

 Dalam Islam, konsekuensi manusia muslim adalah 

senantiasa menjalankan ajaran-ajaran agama yang menjadi 

sumber dalam kehidupan. Dorongan keberagamaan merupakan 

faktor bawaan manusia. Apakah manusia nantinya setelah 

dewasa akan menjadi penganut ajaran yang taat, sepenuhnya 

tergantung pada pembinaan nilai-nilai agama oleh kedua orang 

tua. Manusia yang ingin mengabdikan dirinya pada Tuhan 

sesuatu yang dianggap sebagai kekuasaan tertinggi, keinginan 

tersebut pastinya datang pada setiap kelompok, golongan atau 

masyarakat manusia dari yang paling primitif sampai yang 

modern.
1
 Keinginan untuk dapat mencintai dan dicintai Tuhan 

dapat mendorong manusia untuk senantiasa menjalankan ajaran 

agamanya. Manusia akan berusaha melaksanakan segala 

perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Penerapan dari hal 

tersebut adalah ketaatan atau kepatuhan dengan menjalankan 

ajarannya dan beribadah.
2
 

 Ketaatan beribadah dapat diartikan sebagai kepatuhan 

kepada Tuhan dan kesetiaan seorang hamba kepada Allah 

untuk menjalankan perintah serta meninggalkan larangan-Nya. 

                                                           

 
1
 Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 69 

 
2
 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), h.55 
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Macam-macam ibadah menurut Fuad Hasbi sangat beragam, 

seperti: a. Bersifat ma‟rifat yang tertentu dengan sifat ke 

Tuhanan, b. Ucapan untuk Allah seperti : takbir, tahmid, tahlil 

dan pujian- pujian, c. Perbuatan untuk Allah seperti: haji, 

umrah, ruku‟, sujud, puasa, d. Pekerjaan untuk Allah seperti: 

sholat fardhu dan sholat sunnah, e. Melengkapi kedua-dua hak, 

tetapi hak hamba lebih berat, seperti: zakat, kaffarat, dan 

menutupi aurat.
3
 

 Berdasarkan teori di atas dan kenyataan yang ada di 

pesantren Miftahul Muhajirin, penulis membatasi penelitian ini 

pada dimensi ritual atau ibadah yang bersifat ritual. Baik 

ibadah wajib atau ibadah sunnah, seperti: shalat wajib 5 waktu, 

shalat sunnah, puasa, dan membaca al-Qur‟an. 

 Ketaatan beribadah ini akan ditingkatkan melalui 

penerapan strategi internalisasi nilai-niai Islami dan penerapan 

metode pembiasaan praktik keagamaan. Proses Internalisasi 

nilai ajaran Islam menjadi sangat penting bagi para santri untuk 

dapat mengamalkan dan mentaati ajaran dan nilai-nilai agama 

dalam kehidupannya. Upaya dari pihak pesantren untuk dapat 

menginternalisasikan nilai ajaran Islam kepada diri para santri 

menjadi sangat penting, dan salah satu upaya tersebut adalah 

dengan metode pembiasaan di lingkungan pesantren. Metode 

                                                           
 

3
 Ibid., h. 71 

Internalisasi Nilai-nilai Islami melalui Pembiasaan Praktik Keagamaan
Oleh Andewi Suhartini Tahun 2015



6 
 

pembiasaan tersebut adalah dengan menciptakan suasana 

religius di pesantren, kegiatan-kegiatan keagamaan dan 

praktik-praktik keagamaan yang dilaksanakan secara 

terprogram dan rutin (pembiasaan) diharapkan dapat 

mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran 

Islam kepada para santri. 

 Menurut Nurcholish Madjid, ada beberapa nilai-nilai 

keagamaan mendasar yang harus ditanamkan pada anak dan 

kegiatan menanamkan nilai-nilai pendidikan inilah yang 

sesungguhnya menjadi inti pendidikan keagamaan. Di antara 

nilai–nilai yang sangat mendasar itu ialah: a) Iman; b) Islam; c) 

Ihsan; d) Taqwa; f) Tawakkal; g) Syukur; h) Shabar.
4
 Nilai-

nilai Islami: Nilai-nilai Islami diambil intisarinya dari 99 sifat 

Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an yaitu asma al-husna, 

sumber suara hati manusia (self conscience) diantaranya: (a) 

kejujuran, (b) keadilan, (c) tanggung jawab dan amanah, kerja 

keras, istiqamah, ikhlash, dan kesabaran. Nilai-nilai Islami ini 

akan diinternalisasikan melalui praktik keagamaan. 

 Internalisasi nilai adalah proses menjadikan nilai 

sebagai bagian dari diri seseorang.
5
 Dalam proses internalisasi 

                                                           
 

4
 Nurcholish Majdjid, Masyarakat Religius Membumikan Nilai-

Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat, Jakarta, 2000), h.98-100 

 
5
 Soedijarto, Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan Dan 

Bermutu, Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 14 
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nilai-nilai Islami, ada strategi, pendekatan, dan metode yang 

dipilih. Menurut Noeng Muhadjir, model-model dalam strategi 

ini adalah: strategi tradisional, strategi bebas, strategi reflektif 

dan strategi transinternal.
6
 Dan yang sesuai untuk internalisasi 

nilai-nilai keagamaan adalah strategi transinternal.
7
 Strategi 

transinternal merupakan cara untuk mengajarkan nilai dengan 

jalan melakukan transformasi nilai, dilanjutkan dengan 

transaksi dan transinternalisasi. Strategi ini guru dan siswa 

sama-sama terlibat dalam proses komunikasi yang aktif dan 

tidak hanya melibatkan komunikasi verbal dan komunikasi 

fisik, melainkan adanya komunikasi batin (batin) antara guru 

dan siswa. Guru berperan sebagai penyaji informasi, pemberi 

contoh dan teladan serta guru sebagai sumber nilai yang 

melekat dalam pribadinya sedangkan siswa menerima 

informasi dan merespon terhadap stimulus guru secara fisik 

biologis, serta memindahkan dan mempolakan pribadinya 

untuk menerima nilai-nilai kebenaran sesuai dengan 

kepribadian guru tersebut.
8
 

                                                           
 

6
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), h. 173-176 

 
7
  Chabib Thoha, dkk., Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 80 

 
8
Ibid., h.80 
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 Proses internalisasi nilai-niai islami di atas, akan 

dilaksanakan melalui metode pembiasaan dalam praktik 

keagamaan. Ramayulis mendefinisikan bahwa pembiasaan 

adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa 

direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa 

dipikirkan lagi.
9
 SMetode pembiasaan bertujuan untuk 

membentuk watak atau kepribadian peserta didik dengan 

membina perbuatan-perbuatan yang baik sehingga pada 

akhirnya perbuatan baik tersebut akanterinternalisasi oleh 

peserta didik. 

 

F. Metodologi 

1. Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau 

pendekatan naturalistik. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metodae deskriptif analitik. 

2. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini penulis hendak mengambil data 

dari subyek penelitian (setting alamiah) yaitu data yang 

diperoleh dari Pesantren Miftahul Muhajirin, Cidadap, 

Pagaden, Subang. Sumber data tidak ditentukan jumlahnya 

melainkan berdasarkan pada snowball sampling. Pemilihan 

                                                           
 

9
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Kalam Mulia, 2004), 

h. 151 
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sumber data atau subjek-subjek penelitian akan berlangsung 

secara bergulir sesuai kebutuhan hingga mencapai kejenuhan. 

Meskipun jumlah subjek penelitian tidak ditentukan, namun 

proses bergulirnya data penelitian ini berkisar pada subjek-

subjek yang berada pada lingkup keluarga besar pesantren 

Miftahul Muhajirin, Cidaidap, Pagaden, Subang. Subjek terdiri 

atas: (1) penanggung jawab; (2) mudir dan sekretaris; (3) 

dewan kyai; (4) dewan pengasuh; (5) para pengurus ma'had; 

(6) Murabbi; (7) Musyrif/ah; (8) para santri; (9) orang-orang 

yang terkait dan diperlukan dalam penelitian ini. Sumber data 

sekunder adalah buku-buku yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, yaitu yang berkenaan dengan internalisasi nilai-nilai 

Islami melalui metode pembiasaan praktik keagamaan untuk 

meningkatkan ketaatan ibadah.  

3. Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif berupa kata dan tindakan yang terkait dengan: 

1) Data tentang penerapan strategi internalisasi nilai-nilai 

Islami; 2) Data tentang  penerapan metode pembiasaan praktik 

keagamaan; 3) Data tentang ketaatan beribadah santri pesantren 

Miftahul Muhajirin 

4. Teknik Pengambilan Data 
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 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

menelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: 

1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3) Dokumentasi 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

 Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode 

analisa data kualitatif. Langkah analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi: a) Reduksi Data; b) Penyajian 

data; c) Penarikan Kesimpulan 

 

G. Temuan dan Pembahasan 

1. Bentuk-Bentuk Kegiatan Keagamaan yang 

Dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul 

Muhajirin Cidadap, Pagaden, Subang 

 Berdasarkan wawancara dan observasi, kegiatan 

keagamaan yang dibiasakan di pondok pesantren Miftahul 

Muhajirin Cidadap, Pagaden, Subang yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah: (1) Shalat Fardlu Berjamaah; (2) Shalat 

Sunnah Qiyamul Lail dan Dhuha; (3) Puasa Sunnah Senin 

Kamis; dan (4) Membaca al-Qur’an (Surat Yasin ba’da Subuh).  

 

2. Proses Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman melalui 

Pembiasaan Praktik Keagamaan dalam 

Meningkatkan Ketaatan Ibadah Santri Pondok 
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Pesantren Miftahul Muhajirin Cidadap, Pagaden, 

Subang 

 Berdasarkan wawancara dan observasi, bentuk metode 

pembiasaan yang dilakukan dalam empat praktik keagamaan di 

pesantren Miftahul Muhajirin terdiri dari dua jenis. Pertama, 

pembiasaan yang bersifat otomatis, kebiasaan yang dilakukan 

atas dasar pengertian dan kesadaran atas manfaat dan tujuan. 

Dalam hal ini, santri bersikap dan bertindak secara spontan 

tanpa pengajaran. Kedua, kebiasaan melalui pengarahan dan 

keteladanan sehingga santri memiliki pengertian yang akan 

melahirkan kesadaran melakukan tindakan dan perbuatan 

tersebut. Metode yang dipilih dan digunakan  dalam  

pendekatan  pembiasaan ini antara lain: metode latihan (drill) 

dan metode pemberian tugas.   

 Adapun nilai-nilai yang diinternalisasikan dengan 

pembiasaan praktik keagamaan di pesantren Miftahul 

Muhajirin yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: Iman, 

Islam, Ihsan, Taqwa, Ikhlas, Tawakkal, Syukur, Shabar, 

Kejujuran, Keadilan, Tanggung Jawab, Amanah, Kerja Keras, 

Istiqamah, Solidaritas, Kepemimpinan, Kedisiplinan dan 

Ketertiban. Nilai-nilai Islami dalam pembiasaan empat praktik 

keagamaan di atas diinternalisasikan melalui strategi 

transinternal dengan jalan melakukan tiga hal, yaitu (1) 

Internalisasi Nilai-nilai Islami melalui Pembiasaan Praktik Keagamaan
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transformasi nilai, (2) transaksi Nilai; dan (3) transinternalisasi 

Nilai. 

a. Transformasi Nilai 

1) Kiai Menginformasikan Nilai-Nilai yang Baik 

dan yang Kurang Baik terhadap Santri yang 

Semata-Mata Komunikasi Verbal 

 Langkah pertama yang dilakukan kiai dalam tahap 

transformasi ini adalah memberikan informasi dan sosialisasi 

nilai-nilai islami kepada para santri. Kiai menjelaskan konsep 

nilai-nilai Islami kepada para santri ini pada pada saat 

mengkaji kitab Tijan al-Darari, Akhlakul Banin, Nashaihul 

Ibad, Nurul Yaqin dan pada saat dilakukannya pembiasaan 

praktik keagamaan. Kiai memberikan penjelasan tetang nilai-

nilai Iman, Islam, Ihsan, Taqwa, Ikhlas, Tawakkal, Syukur, 

Shabar, Kejujuran, Keadilan, Tanggung Jawab, Amanah, Kerja 

keras, Istiqamah, Solidaritas, Kepemimpinan, Kedisiplinan dan 

Ketertiban. 

 Pada waktu pembiasaan shalat fardlu berjamaah, dan 

shalat sunnah qiyamullail dan shalat dluha, Kiai 

memberitahukan nilai-nilai iman, islam, ihsan, taqwa, dan 

ikhlash. Pada waktu melaksanakan puasa Sunnah Senin dan 

Kamis, Kiai menjelaskan nilai syukur, sabar, kejujuran, 

keadilan dan amanah. Pada waktu membaca al-Qur’an (surat 
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yasin ba’da subuh), Kiai menjelaskan nilai istiqamah, kerja 

keras dan tanggung jawab. Tiga nilai ini dijelaskan 

hubungannya dengan maksud didawamkannya membaca surat 

yasin setiap ba’da shubuh sebagai tanggung jawab seseorang 

terhadap dirinya dan sesamanya. Di dalamnya terkandung do’a 

dan mohon perlindungan atas mushibah apapun yang mungkin 

akan terjadi. Dengan upaya penjelasan dan sosialisasi nilai-

nilai islami ini, diharapkan santri memiliki pengertian dan 

pemahaman tetang substansi nilai-nilai itu, temasuk 

signifikansinya dalam mendasari perilaku keseharian mereka.
10

 

2) Upaya Melakukan Perubahan yang Mendasar, 

Baik Rupa, Bentuk, Sifat, maupun Fungsi, 

Invensi atau Divusi 

 Langkah kedua dari tahap transformasi nilai-nilai Islami 

adalah upaya melakukan perubahan yang mendasar, baik rupa, 

bentuk, sifat, maupun fungsi, invensi atau divusi. Langkah ini 

merupakan kelanjutan dari langkah pertama yang telah 

dijelaskan di atas, yaitu menjelaskan nilai-nilai islami yang 

terkandung dalam setiap praktik keagamaan. Pada langkah ini, 

Kiai melakukan komunikasi non verbal (non verbal 

communicarion) sebagai upaya perubahan yang mendasar dari 

                                                           
 

10
 wawancara dengan pimpinan pondok pesantren miftahul 

muhajiri, pada tanggal 10 Mei 2015 
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sikap dan perilaku santri. Bentuk komunikasi non verbal 

sendiri di antaranya adalah, bahasa isyarat, ekspresi wajah, 

sandi, symbol-simbol, pakaian seragam, warna dan intonasi 

suara. 

 Dalam menguatkan penjelasan nilai-niai islami melalui 

komunikasi verbal di atas, komunikasi non verbal ini sangat 

penting diperhatikan dan dilakukan. Untuk melakukan upaya 

perubahan sikap dan perilaku santri berbasis nilai-nilai islami 

tersebut, dalam berkomunikasi, kiai memperhatikan ketepatan 

waktu berkomunikasi, gerak tubuh dan ekspresi yang sesuai 

dengan pesan nilai yang disampaikan, nada dan intonasi suara 

yang tepat, serta sentuhan kasih sayang yang terpancar dalam 

komunikasi tersebut. Hal ini menguatkan pesan yang 

disampaikan dapat diterima oleh hati yang paling dalam dari 

para santri, sehingga mereka terpanggil untuk menjadikan nilai 

itu sebagai pendorong dalam mengubah sikap dan perilakunya 

sesuai dengan tuntutan nilai-nilai islami tersebut.
11

  

b. Transaksi 

 Pada tahap ini, kiai tidak hanya menyajikan informasi 

tentang nilai yang baik dan yang buruk, tetapi kiai juga terlibat 

untuk melaksanakan dan memberikan contoh amalan yang 

                                                           
 

11
 Wawancara terhadap pimpinan pondok pesantren miftahul 

muhajirin tanggal 10 Mei 2015 
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nyata dan santri diminta memberikan respons yang sama, yakni 

menerima dan mengamalkan nilai itu.
12

 Pada tahap transaksi, 

ada tiga hal yang difokuskan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Proses Komunikasi Dua Arah  atau Interaksi 

Antara Santri dan Kiai yang Bersifat Timbal 

Balik 

 Berdasarkan waawancara dan observasi, proses 

komunikasi nilai-nilai Islami antara kiai dan santri di pesatren 

ini, dilakukan dengan tiga pola, yaitu komunikasi lisan, 

komunikasi tulisan (jadwal), dan komunikasi yang bersifat 

hal/perilaku. Secara lisan, nilai-nilai Islami ini dijelaskan oleh 

kiai di setiap pengajian kitab yang berkenaan dengan persoalan 

ini. Santri menyimaknya dengan sekasama. Pada waktu 

melaksanakan kegiatan keagamaan, kiai menunjukkan sikap 

dan perilaku yang sarat nilai-nilai islami, dan santri 

mengamatinya. Pada saat Muwadda’ah, yaitu ketika santri 

akan pulang ditekankan untuk berakhlak seperti di pesantren, 

dan santri memperhatikannya. Demikian halnya pada saat 

muwwajjahah, yaitu pada saat mereka kembali ke pesantren, 

kiai selalu menekankan nilai-nilai islami di setiap praktik 

keagamaan, dan santri mengindahkannya. 

                                                           
 

12
 http://www.slideshare.net/iBeDaSilva/internalisasi-nilai-nilai-

agama 
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 Lebih dari itu, secara hal, kiai berupaya memberikan 

teladan dalam melakukan praktik keagamaan dengan nilai-niai 

islami tersebut. Dan santri meneladaninya. Apa yang mereka 

lihat dari perilaku kiainya, mereka berusaha mengikutinya, 

baik yang berkenaan dengan shalat fardlu berjamaah, shalat 

sunnah qiyamul lail dan dhuha, puasa sunnah senin kamis, 

maupun membaca al-Qur’an (surat yasin ba’da subuh). 

2) Keterlibatan Kiai untuk Melaksanakan 

dan Memberi Contoh Amalan yang Nyata 

 Upaya berikutnya yang dilakukan kiai dalam tahap 

transaksi nilai ini adalah kiai ikut terlibat dalam kegiatan 

keagamaan dan membneri contoh untuk diteladani oleh 

santrinya. Kiai berusaha melaksanakan dan memberi contoh 

pelaksanaan nilai-nilai islami tersebut di setiap praktik 

keagamaan. Pada saat shalat fardlu  berjamaah, kiai dan santri 

senior bersama-sama melakukan shalat berjamaah. Kiai 

menjadi imam dan santri menajdi makmum. Pada saat shalat 

sunnah qiyamullail dan dluha, kiai dan santri senior berusaha 

lebih dahulu menggerakkan mereka untuk bersama-sama 

melaksanakannya. Pada waktu puasa Senin dan Kamis, kiai 

selalu bersama-sama melaksanakan puasa sunnah tersebut, 

bahkan kiai  memberikan contoh dengan melaksanakan puasa 

sunah Dawud. Demikian halnya pada pelaksanakan membaca 
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surat yasin setelah shubuh, kiai selalu memimpinnya. Santri 

bersama kiainya melaksanakan semua praktik keagamaan 

dengan seksama. Kiai adalah pemberi contoh, pendorong, dan 

penguat kebiasaan perilaku keagamaan yang diarahkan pada 

penanaman nilai-nilai Islami tersebut.
13

 

3) Santri Merespon, Menerima dan 

Mengamalkan Nilai Itu 

 Satu hal penting yang ditekankan dalam tahap transaksi 

nilai ini adalah respons, penerimaan dan pengamalan santri 

terhadap nilai-nilai tersebut. Berdasarkan wawancara dan 

observasi, santri dikondisikan dengan baik, sehingga mereka 

merespons setiap yang diarahkan dan diteladankan kiai dengan 

baik. Jika pun ada yang memberi respons negatif, maka kiai 

dengan segera menegurnya dan mengarahkannya untuk 

melaksanakan praktik keagamaan tersebut. Akhirnya, dengan 

keuletan kiai, santri berusaha meelaksanakannya dengan 

seksama. Pada saat shalat Fardlu berjamaah, dengan segera 

santri memasuki masjid untuk mengikutiya. Demikian halnya 

untuk shalat sunnah qiyamul lail dan dhuha. Bukan hanya 

karena desakan kiai, tetapi diarahkan karena nilai iman, islam, 

ihsan, taqwa dan ikhlash. Sehingga mereka semua melakukan 
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semua itu dengan penuh keyakinan dan kepasrahan, kesadaran 

perintah dan ikhlash karena Allah. 

 Pada saat puasa sunnah Senin Kamis, santri pun dengan 

bersama-sama melaksanakan puasa sunnah dengan penuh rasa 

syukur, shabar, jujur, dan amanah. Mereka, menerima setiap 

arahan dari kiai, sehingga melaksanakan puasa sunnah dengan 

tanpa keterpaksaan. 

 Pada praktik membaca al-Qur’an, surat yasin ba’da 

subuh, santri segera melingkar di masjid untuk melakukan 

tawashul dan dilanjutkan dnegan membaca yasin bersama, 

yang dipipmpin oleh kiai atau santri senior yang telah dijadwal 

untuk memandu kegiatan ini. 

 Terdapat respons santri yang bervariasi sesuai dengan 

karakteristik anak, tetapi dorongan kuat dan pendampingan 

Kiai mengantarkan mereka melaksanakan seluruh praktik 

keagamaan tersebut, sehingga mereka menyadari nilai-nilai 

islami yang terkandung di dalamnya.
14

 

c. Transinternalisasi 

 Transinternalisasi pada pokoknya adalah 

memadukan perubahan-perubahan struktural dan usaha inovatif 

sehingga keterkaitan antara nilai-nilai tersebut membentuk 
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peradaban pesantren. Budaya pendidikan Islam di pesantren 

merupakan perpaduan nilai-nilai, keyakinan, asumsi, 

pemahaman, dan harapan-harapan yang diambil dari inti ajaran 

Islam dan diyakini warga masyarakat pesanten, dan dijadikan 

pedoman bagi perilaku dan pemecahan masalah baik internal 

maupun eksternal. Dengan kata lain, budaya pesantren 

merupakan semangat, sikap, dan perilaku piha-pihak yang 

terkait secara konsisten dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi.
15

 Padatahap ini, ada empat proses, yaitu: (1) Proses 

Penghayatan secara Inheren antar Nilai-Nilai Islami sehingga 

Menjadi Kesadaran yang Mengikat; (2) Proses Memadukan 

Nilai-Nilai, Keyakinan, Asumsi, Pemahaman, Harapan, yang 

Diambil dari Inti Ajaran Islam dan Diyakini oleh Seseorang 

serta Dijadikan Pedoman bagi Perilaku dan Pemecahan 

Masalah yang Dihadapi; (3) Penampilan dalam Aspek Sikap 

Mental dan Kepribadian, bukan Sekedar Fisik; dan (4) Proses 

Komunikasi Dua Kepribadian Kiai dan Santri secara Aktif. 

Keempatnya akan dibahas di bawah ini: 

                                                           
15
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1) Proses Penghayatan secara Inheren antar 

Nilai-Nilai Islami sehingga Menjadi 

Kesadaran yang Mengikat 

 Tahap pertama dari transinternalisasi nilai adalah 

proses penghayatan secara inheren antara nilai-nilai islami 

sehingga menjadi kesadaran yang mengikat dan diwujudkan 

dalam aturan-aturan etika dalam memberdayakan santri. 

 Sebuah nilai, memerlukan proses penghayatan secara 

inheren agar menjadi kesadaran yang mengikat bagi 

pemiliknya. Berdasarkan wawancara dan observasi, bahwa 

dalam pembiasaan praktik keagamaan, baik dalam Shalat 

Fardlu berjamaah, Shalat sunnah qiyamul lail dan dhuha, Puasa 

Sunnah senin kamis, dan membaca al-Qur’an (surat yasin 

ba’da subuh), diciptakan kondisi yang kondusif untuk 

membantu santri menghayati nilai Iman, Islam, Ihsan, Taqwa, 

Ikhlas, Tawakkal, Syukur, Shabar, Kejujuran, Keadilan, 

Tanggung jawab, Amanah, Kerja keras, Istiqamah, Solidaritas, 

Kepemimpinan, Kedisiplinan dan Ketertiban. Nilai-nilai ini 

upayakan dihayati oleh para santri sehingga menjadi sikap 

bathin yang mengikat perilaku ibadah dalam kehidupan sehari-

hari. Kemudian para santri melaksanakan terus menerus dan 

bersama-sama praktik keagamaan tersebut dengan kesadaran 

sendiri, dan saling menyemangati. 
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2) Proses Memadukan Nilai-Nilai, Keyakinan, 

Asumsi, Pemahaman, Harapan, yang Diambil 

dari Inti Ajaran Islam dan Diyakini oleh 

Seseorang serta Dijadikan Pedoman bagi 

Perilaku dan Pemecahan Masalah yang 

Dihadapi 

 Pada tahap kedua dari proses transinternalisai dilakukan 

upaya memadukan nilai-nilai, keyakinan, asumsi, pemahaman 

dan harapan menjadi satu kesatuan yang sinergis untuk 

kemudian diyakini dan dijadikan pedoman bagi perilaku dan 

pemecahan masalah. Dalam langkah ini, santri mulai dilatih 

untuk mengatur system kepribadiannya disesuaikan dengan 

nilai-nilai islami yang terdapat dalam Shalat Fardlu berjamaah, 

Shalat sunnah qiyamul lail dan dhuha, puasa sunnah senin 

kamis, dan membaca al-Qur’an surat yasin ba’da subuh, yaitu 

nilai Iman, Islam, Ihsan, Taqwa, Ikhlas, Tawakkal, Syukur, 

Shabar, Kejujuran, Keadilan, Tanggung jawab, Amanah, Kerja 

keras, Istiqamah, Solidaritas, Kepemimpinan, Kedisiplinan dan 

Ketertiban. Nilai-nilai islami ini diarahkan dan dituntunkan 

bahkan dicontohkan untuk menjadi dasar bersikap dan 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-niali tersebut 

tidak berdiri sendiri, tetapi satu sama lain dengan bersamaan 
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menjadi pedoman dalam melaksanakan aktivitas dalam hidup 

dan kehidupan.
16

 

3) Penampilan dalam Aspek Sikap Mental dan 

Kepribadian, bukan Sekedar Fisik  

 Pada tahap ini, penampilan kiai di hadapan santri 

bukan lagi penampilan fisiknya, melainkan sikap mental dan 

kepribadiannya. Nilai-nilai islami, yang meliputi nilai Iman, 

Islam, Ihsan, Taqwa, Ikhlas, Tawakkal, Syukur, Shabar, 

Kejujuran, Keadilan, Tanggung jawab, Amanah, Kerja keras, 

Istiqamah, Solidaritas, Kepemimpinan, Kedisiplinan dan 

Ketertiban, mulai ditanamkan, untuk dihayati oleh santri 

sehingga muncul pengertian dan penerimaan terhadap nilai itu. 

Dalam pelaksanaan praktik keagamaan, dilatihkan dengan 

terus-menerus agar nilai-nilai islami ini menjadi sikap bathin 

para santri. Lebih dari itu, sikap bathin dari nilai-nilai islami 

tersebut merefleksi dalam ekspresi dan perilaku mereka.  

 Mereka dikondisikan melatih diri untuk 

melaksanakan shalat fardlu berjamaah,  shalat sunnah 

qiyamullail dan shalat dluha dengan penuh keyakinan bahwa 

Allah adalah sang Maha Pencipta; dengan penuh kepasrahan 

sebagai seorang hamba yang harus tunduk dan taat terhadap 
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perintahnya; dengan selalu merasa diawasi oleh Allah dan 

melakukan seluruh amal perbuatan semata karena Allah.  

 Mereka pun dikondisikan untuk melatihkan juga 

pada waktu melaksanakan puasa Sunnah Senin Kamis, agar 

nilai syukur, sabar, kejujuran, keadilan dan amanah merefleksi 

dan mengaktualisasi dalam perilaku mereka. 

 Demikian halnya pada waktu membaca al-Qur’an 

(surat yasin ba’da subuh), santri pun dilatihkan untuk 

mengaktualisasikan nilai istiqamah, kerja keras dan tanggung 

jawab dalam perilaku keagamaan mereka. Hal ini tampak 

pada gejala yang mengindikasikan hal tersebut, seperti santri 

segera mengikuti praktik keagamaan pada setiap jadwal 

kegiatan tersebut dan mengikuti di seluruh waktu setiap praktik 

keagamaan.
17

 

4) Proses Komunikasi Dua Kepribadian Kiai dan 

Santri secara Aktif 

 Langkah selanjutnya dari tahap transinternalisasi ini 

adalah proses komunikasi dua kepribadian kiai dan santri 

secara aktif. Apabila kepribadian sudah diatur disesuaikan 

dengan system nilai tertentu dan dilaksanakan berturut-turut, 

maka akan terbentuklah kepribadian yang bersifat satu hati, 
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kata dan perbuatan. Nilai-nilai Islami dalam praktik keagamaan 

yang dibiasakan di pesantren, yaitu  Shalat Fardlu berjamaah, 

Shalat sunnah qiyamul lail dan dhuha, Puasa Sunnah senin 

kamis, dan Membaca al-Qur’an (surat yasin ba’da subuh), 

tampak dalam kepribadian kiai dan santri secara aktif. Kiai dan 

santri melaksanakan kegiatan keagamaan secara bersama-sama 

dengan system nilai yang sama yang mengatur tata hidup di 

pesantren ini. Mereka bersama-sama berusaha melaksanakan 

seluruh praktik keagamaan dan kegiatan keseharian lainnya 

dengan dasar nilai-nilai islami ini.
18

  

 Dari paparan di atas dapat dideskripsikan bahwa di 

pesantren ini, proses internalisasi nilai-nilai islami ini 

dilakukan kiai dengan penuh tanggung jawab didasari kasih 

sayang; santri menerima dengan penuh rasa hormat dan terima 

kasih. Kiai pun senantisa menghargai terhadap sikap taat para 

santrinya dalam melaksanakan praktik keagamaan tersebut; dan 

santri menerima penghargaan sebagai motivasi dalam 

meningkatkan ketaatannya dalam melaksanakan keajibannya. 

Kiai pun tidak luput kerap memberikan peringatan dan teguran 

kepada para santri saat mereka tampak malas atau tidak segera 

melaksanakan praktik keagamaan tersebut. Para santri tampak 
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berusaha menerima teguran dan peringatan itu dengan merubah 

sikapnya dan segera melaksanakan praktik keagamaan tersebut. 

3. Peningkatan Ketaatan Beribadah Santri dengan 

Internalisasi Nilai-niai Islami melalui 

Pembiasaan Praktik Keagamaan di Pesantren 

Miftahul Muhajirin, Cidadap, Pagaden, Subang 

 Data penelitian di atas menunjukkan bahwa ketaatan 

beribadah santri setelah melakukan proses internalisasi nilai-

nilai islami cukup baik. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata ketaatan beribadah santri 

berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata  sebesar 

38,11. Jumlah  santri dengan ketaatan beribadah sangat baik 

sebanyak satu orang (2,17%), kategori baik sebanyak sembilan 

orang ( 19,57%), kategori cukup baik 31orang (67,39%) dan 

kurang baik sebanyak lima orang (10,87%). 

 Jika data rata-rata ketaatan ibadah santri pondok 

pesantren Miftahul Muhajirin ini dikonfirmasikan dengan 

upaya internalisasi yang dilakukan maka dapat 

diinterpretasikan bahwa berdasarkan data tersebut peningkatan 

ketaatan beribadah santri dengan internalisasi nilai-nilai islami 

melalui pembisaan praktik keagamaan termasuk kategori cukup 

baik dengan skor rata-rata sebesar 38,11. 
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 Oleh karena itu, untuk meningkatkan yang masih 

termasuk kategori kurang, yaitu sebanyak 10,87%, 

meningkatkan yang termasuk kategori cukup, yaitu 67,39 %, 

dan yang termasuk kategori baik, yaitu 19,57% agar meningkat 

ke kategori sangat baik, perlu dilakukan upaya internalisasi 

yang lebih intens lagi. Pembiasaan praktik keagamaan, yang 

dikuatkan dengan latihan, pemberian, tugas dan teladan adalah 

sesuatu yang tidak bias dipisahkan. Satu sama lain saling 

mendukung dan menguatkan dalam memberi kontribusi 

terhadap keberhasilan proses internalisasi nilai-nilai islami di 

pesantren ini. Kiai memegang peranan penting dalam proses 

internalisasi nilai-nilai islami, karena ia merupakan teladan 

yang sangat dominan. Mereka merupakan contoh dan panutan 

yang harus diikuti santrinya.  

 Internalisasinilai-nilai islami sendiri merupakan suatu 

proses memasukkan nilai-nilai islami secara penuh ke dalam 

hati, sehingga ruh dan jiwa bergerak berdasarkan ajaran agama 

islam. Internalisasi nilai-nilai islami terjadi melalui 

pemahaman ajaran agama secara utuh, dan diteruskan dengan 

kesadaran akan pentingnya ajaran agama, serta ditemukannya 

posibilitas untuk merealisasikannya dalam kehidupan nyata. 

Dan wujud realisasi dari kesadaran terhadap nilai-nilai islami 

itu adalah ketaatan beribadah. Hal ini logis karena, dalam diri 
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manusia, bagian yang paling luar adalah tingkah laku, 

kemudian sikap, dan seterusnya yang terdalam adalah nilai. 

 Ketaatan beribadah memerlukan latihan yang bersifat 

rohani dan jasmani. Dalam Islam, latihan rohani yang 

diperlukan 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 pada Allah Yang Maha Suci dan 

dapat mempertajam rasa kesucian yang selanjutnya menjadi 

rem bagi hawa nafsunya untuk melanggar nilai-nilai moral, 

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.  

 Internalisasi nilai-nilai Islami melalui pembiasaan 

praktik keagamaan perlu dilakukan untuk meningkatkan 

ketaatan beribadah santri. Dan dalam prosesnya, internalisasi 

nilai memerlukan pengembangan kogniti dan afektif sekaligus.

 Abdul Rahman shaleh berpendapat bahwa dalam proses 

internalisasi nilai, langkah awal yang dilaksanakan adalah 

proses sosialisasi. Setelah itu santri diharuskan untuk 
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membiasakan diri dengan tata nilai lingkungan tersebut. 

Sehingga pesantren harus disetting sedemikian rupa supaya 

memudahkan santri alam menginternalisasikan nilai tersebut.
19

   

 Internalisasi nilai-nilai islami dapat dilakukan melaui 

metode pembiasaan yang dengan membiasakan santri dalam 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mendukung terhadap 

proses internalisasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

menciptakan suasana religious di lingkungan pesantren melalui 

kegiatan keagamaan di atas. Selain kebiasaan, diberikan juga 

pengertian secara kontinu sedikit demi sedikit, dengan melihat 

factor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan karaker 

dengan melihat nilai-nilai apa yang diajarkan serta bersikap 

tegas dengan memberikan kejelasan sikap, mana yang harus 

dikerjakan dan mana yang tidak. Memperkuatnya dengan 

memberikan sanksi apabila melakukan kesalahan dan dan tidak 

kalah pentingnya adanya teladan dan contoh yang diberkan. 

  

H. Kesimpulan 

 Berdasarkan deskripsi di atas, pada bab ini penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di 

pondok pesantren Miftahul Muhajirin Cidadap, Pagaden, 

Subang ada empat, yaitu: (1) Shalat Fardlu Berjamaah; 

(2) Shalat Sunnah Qiyamul Lail dan Dhuha; (3) Puasa 

Sunnah Senin Kamis; dan (4) Membaca al-Qur’an (Surat 

Yasin ba’da Subuh). 

2. Proses internalisasi nilai-nilai keislaman melalui 

pembiasaan empat praktik keagamaan dalam 

meningkatkan ketaatan ibadah santri pondok pesantren 

Miftahul Muhajirin Cidadap, Pagaden, Subang dilakukan 

melalui strategi transinternal dengan menempuh tiga 

langkah, yaitu (1) Transformasi nilai. Pada tahap ini, 

dilakukan dua hal, yaitu: (1) kiai menginformasikan 

nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik; dan (2) kiai 

melakukan upaya perubahan yang mendasar, baik rupa, 

bentuk, sifat, maupun fungsi, invensi atau divusi; (2) 

transaksi nilai. Pada tahap transaksi, ada tiga hal yang 

difokuskan dalam penelitian ini, yaitu: (1) proses 

komunikasi dua arah  atau interaksi antara santri dan kiai 

yang bersifat timbal balik; (2) keterlibatan kiai untuk 

melaksanakan dan memberi contoh amalan yang nyata; 

dan (3) santri merespon, menerima dan mengamalkan 

nilai itu; dan (3) transinternalisasi nilai. Padatahap ini, 
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ada empat proses, yaitu: (1) proses penghayatan secara 

inheren antar nilai-nilai islami sehingga menjadi 

kesadaran yang mengikat; (2) proses memadukan nilai-

nilai, keyakinan, asumsi, pemahaman, harapan, yang 

diambil dari inti ajaran islam dan diyakini oleh seseorang 

serta dijadikan pedoman bagi perilaku dan pemecahan 

masalah yang dihadapi; (3) penampilan dalam aspek 

sikap mental dan kepribadian, bukan sekedar fisik; dan 

(4) proses komunikasi dua kepribadian kiai dan santri 

secara aktif. 

3. Peningkatan ketaatan ibadah santri pondok pesantren 

Miftahul Muhajirin Cidadap, Pagaden, Subang melalui 

internalisasi nilai-nilai keislaman dengan pembiasaan 

praktik keagamaan, berada pada kategori cukup baik 

dengan skor rata-rata sebesar 38,11. Jumlah  santri 

dengan ketaatan beribadah sangat baik sebanyak satu 

orang (2,17%), kategori baik sebanyak sembilan orang ( 

19,57%), kategori cukup baik 31orang (67,39%) dan 

kurang baik sebanyak lima orang (10,87%).  
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