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ABSTRAK  

Ilmu pengetahuan hendaknya dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

iman dan takwa kepada Allah Swt. Pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan agama 

adalah satu upaya yang muncul sebagai reaksi terhadap adanya konsep dikotomi 

antara agama dan ilmu pengetahuan yang dimasukkan masyarakat barat dan budaya 

masyarakat modern. Sejalan dengan hal itu SMA IT Nur Hidayah Kartasura 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 internaslisasi nilai-nilai Islam dalam 

setiap mata pelajaran, sehingga tidak ada lagi pemilahan antara ilmu-ilmu agama dan 

ilmu umum, antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Maka penginternalisasian nilai-

nilai Aqidah Islam pada mata pelajaran Biologi sangatlah diperlukan, dalam upaya 

menumbuhkan nilai-nilai keIslaman pada para pelajar atau peserta didik. Melalui 

pembelajaran IPA Biologi yang diintegrasikan dengan nilai Aqidah Islam, peserta 

didik diharapkan mampu memanfaatkan sains dan teknologi untuk mempertinggi 

harkat dan martabat manusia, melaksanakan fungsi kekhalifahannya di muka bumi 

serta tujuan luhur lainnya.  

Permasalahan dalam penelitian ini ialah ”Nilai-nilai aqidah apa saja yang 

diinternalisasikan serta bagaimana cara menginternalisasikan nilai-nilai aqidah Islam 

pada mata pelajaran Biologi kelas XI di SMA IT Nur Hidayah Kartasura tahun ajaran 

2011/2012”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai 

aqidah apa saja yang diinternalisasikan serta cara menginternalisasikan nilai-nilai 

aqidah pada mata pelajaran biologi disekolah tersebut. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan yang bertempat di SMA IT Nur Hidayah Kartasura. Metode 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi yang kemudian 

dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan penelitian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: (1). Nilai-nilai aqidah Islam yang diinternalisasikan pada mata pelajaran 

biologi kelas XI di SMA IT Nur Hidayah tahun ajaran 2011/2012 adalah: iman 

kepada Allah, malikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Nabi dan Rasul Allah, hari 

akhir/kiamat, serta iman kepada qadha dan qadar (2). Cara menginternalisasikan 

nilai-nilai aqidah pada mata pelajaran biologi kelas XI di SMA IT Nur Hidayah tahun 

ajaran 2011/2012 adalah melalui metode: metode hiwar (percakapan), metode qishah 

(cerita), metode Amtsal (perumpamaan), metode Uswah (keteladanan), metode 

Pembiasaan, metode „ibrah dan mau‟idah, serta metode Targhib dan Tarhib (reward 

dan punishment).   

Keywords : Internalisasi, Nilai-nilai Aqidah Islam, Mata pelajaran Biologi. 

 



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 transmisi yang 

dimilikinya. Terutama dalam 

bentuk transfer of knowledge of 

value. 

Masyarakat modern ini telah 

berhasil mengembangkan berbagai 

macam ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang canggih, namun 

disisi lain ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang canggih tersebut 

tidak mampu menumbuhkan 

moralitas yang mulia, bahkan 

terjadi penyimpangan dari aqidah 

benar. “Penyimpangan dari aqidah 

yang benar  adalah kehancuran 

dan kesesatan” (Shalih fauzan, 

2008: 8). 

Kondisi seperti ini disebabkan 

oleh terjadinya pemisahan yang 

tajam antara kehidupan yang 

bersifat duniawi dengan 

kehidupan ukhrowi. hal ini 

berawal dari sistem pendidikan 

yang ada di dunia Islam telah 

tidak bersifat integral lagi 

melainkan bersifat dikotomis 

parsial. Ada sistem pendidikan 

tradisional yang hanya 

mempelajari ilmu-ilmu keIslaman 

secara sempit, hanya dari sisi 

hukum dan ibadahnya saja. Di sisi 

lain, ada sistem pendidikan yang 

lebih menekankan pada ilmu-ilmu 

sekuler yang di adopsi secara 

mentah begitu saja dari barat. 

Ilmu pengetahuan hendaknya 

dikembangkan dalam rangka 

meningkatkan iman dan takwa 

kepada Allah Swt. Hal ini penting 

ditegaskan, karena dorongan al-

Qur‟an untuk mempelajari 

fenomena alam dan sosial yang 

mesti diimbangi dengan perintah 

mengabdi kepada Allah dalam arti 

yang luas, termasuk 

mengembangkan ilmu 

pengetahuan. 

Adanya program yang 

memadukan antara pelajaran 

umum dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai agama pada setiap 

kegiatan belajar mengajar  sangat 

diperlukan, dalam upaya 

menumbuhkan nilai-nilai 

keIslaman pada pelajar atau 

peserta didik. Maka 

pengintegrasian ilmu pengetahuan 

dengan agama adalah satu upaya 

yang muncul sebagai reaksi 

terhadap adanya konsep dikotomi 

antara agama dan ilmu 

pengetahuan yang dimasukkan 

masyarakat barat dan budaya 

masyarakat modern. Program ini 

selain berkembang dari pemikiran 

yang komplementer dalam 

penyadaran nilai agama, dapat 

dianggap sebagai hal baru oleh 

sejumlah sekolah yang baru 

mengembangkannya. 

Kewajiban 

menginternalisasikan nilai 

(agama) dalam semua jenis 

pendidikan sebenarnya merupakan 

konsekuensi logis dari tujuan 



pendidikan untuk menjadikan 

manusia baik. Sehingga 

pendidikan IPTEK harus mampu 

melahirkan cendekiawan, ilmuwan 

dan teknokrat yang ahli dalam 

bidang masing-masing sekaligus 

peduli terhadap tata nilai yang 

hidup dalam masyarakat sekitar, 

memiliki tanggung jawab sosial 

dan landasan kepribadian yang 

kuat. Namun pendidikan yang 

berwawasan nilai tidak harus 

mengorbankan kreativitas rasional 

dan keterampilan tinggi bagi 

peserta didik, yang terjadi 

sebaliknya, pendidikan nilai dapat 

mempergunakan pendekatan 

rasional ilmiah. 

Pengembangan Pendidikan 

Islam yang terintegrasi dengan 

pendidikan Sains memiliki arti 

penting bagi peningkatan kualitas 

pendidikan. Karena, mata 

pelajaran Sains berhubungan 

langsung dengan kelangsungan 

hidup manusia dan alam 

sekitarnya. Sains merupakan 

bidang kajian ilmu yang potensial 

untuk dimasuki oleh nilai-nilai 

Aqidah Islam, salah satu 

contohnya adalah Biologi. 

Penulis mengambil mata 

pelajaran Biologi karena mata 

pelajaran tersebut lebih 

berhubungan langsung dengan 

kehidupan manusia dengan alam 

sekitarnya. Sehingga peserta didik 

memiliki pengetahuan yang 

bersifat integrated, yakni bahwa 

ilmu pengetahuan umum yang 

terintegrasi dalam pembelajaran 

Sains dapat berupa nilai intrinsik 

seperti obyektivitas, rasionalitas 

dan kejujuran ilmiah. 

Melalui pembelajaran IPA 

Biologi yang diintegrasikan 

dengan nilai Aqidah Islam, peserta 

didik diharapkan mampu 

memanfaatkan sains dan teknologi 

untuk mempertinggi harkat dan 

martabat manusia, melaksanakan 

fungsi kekhalifahannya di muka 

bumi serta tujuan luhur lainnya.  

Sejalan dengan hal itu maka 

SMA IT Nur Hidayah Kartasura 

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 internaslisasi nilai-

nilai Islam dalam setiap mata 

pelajaran, sehingga tidak ada lagi 

pemilahan antara ilmu-ilmu agama 

dan ilmu umum, antara ilmu 

duniawi dan ilmu ukhrawi. 

Guna mengetahui nilai-nilai 

aqidah apa saja yang 

diinternalisasikan pada mata 

pelajaran Biologi, serta bagaimana 

cara SMA IT 

menginternalisasikan nilai-nilai 

aqidah melalui mata pelajran 

biologi, maka berpijak dari itu 

semua penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai “Internalisasi 

Nilai-Nilai Aqidah Islam pada 

Mata Pelajaran Biologi kelas XI 

(sebelas) di SMA IT Nur Hidayah 

Kartasura Tahun Pelajaran 

2011/2012”. 

 



B. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang 

diharapkan dari  penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-

nilai aqidah apa saja yang 

diinternalisasikan pada 

pelajaran Biologi kelas XI 

(sebelas) di SMA IT Nur 

Hidayah Kartasura. 

2. Untuk mendeskripsikan cara 

menginternalisasikan 

(memasukkan) nilai-nilai 

Aqidah Islam dalam mata 

pelajaran Biologi kelas XI 

(sebelas) di SMA IT Nur 

Hidayah Kartasura. 

 

C. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Secara teoritik: 

a. Sebagai bahan masukan 

bagi instansi atau lembaga 

pendidikan mengenai 

pentingnya 

menginternalisasikan nilai-

nilai Islam dalam setiap 

KBM, dan Sebagai acuan 

di dalam memberikan 

arahan kepada tenaga 

pendidik atau guru dalam 

penginternalisasian nilai-

nilai Islam (Aqidah) pada 

mata pelajaran Biologi. 

b. Sebagai bahan masukan 

untuk mendudukung dasar 

teori bagi penelitian yang 

sejenis dan relevan. 

 

2. Secara praktik: 

a. Sebagai motivasi bagi 

Siswa, untuk kreatifitas 

kearah pengembangan 

ilmu pengetahuan dimana 

nilai-nilai Islam menjadi 

sumber acuannya. 

b. Bermanfaat bagi 

masyarakat secara umum, 

sehingga mampu 

menumbuhkan kepedulian 

terhadap pendidikan pada 

umumnya, dan pendidikan 

Islam pada khususnya. 

 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian internalisasi nili-

nilai aqidah islam pada mata 

pelajaran biologi. 

1. Internalisasi Nilai-nilai 

a. Internalisasi adalah 

penghayatan terhadap 

suatu ajaran, doktrin atau 

nilai sehingga merupakan 

keyakinan dan kesadaran 

akan kebenaran doktrin 

atau nilai yang 

diwujudkan dalam sikap 

dan perilaku (Depdikbud, 

2005: 439). 

b. Nilai adalah sifat-sifat 

atau hal-hal yang berguna 

penting bagi kemanusiaan 

(Depdikbud, 2005: 783). 

Melihat dari uraian diatas 

maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan 

internalisasi nilai-nilai pada 

penelitian ini adalah sebuah 

upaya yang dilakukan dengan 

sadar untuk menanamkan atau 



menghayati suatu nilai 

(sesuatu yang berguna), 

ataupun doktrin kedalam jiwa 

seseorang.  

  

2. Pengertian Aqidah 
a. Secara etimologi Aqidah 

berasal dari kata ‟aqada -

ya‟qidu –„aqdan. berarti 

simpul, ikatan, perjanjian dan 

kokoh. Setelah terbentuk 

menjadi „aqidah berarti 

keyakinan. Relevansi antara 

arti kata „aqdan dan aqidah 

adalah keyakinan itu 

tersimpul dengan kokoh di 

dalam hati, bersifat mengikat 

dan mengandung perjanjian 

(Al-munawwir, 1997: 953). 

b. Sedangkan secara 

terminologis aqidah adalah 

iman kepada Allah, para 

malaikatNya, kitab-kitabNya, 

para RasulNya dan kepada 

hari akhir serta kepada qadha 

dan qadar yang baik dan 

buruk (Shalih bin Fauzan, 

2008: 3) 

Menyimpulkan dari uraian 

tersebut maka dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan 

aqidah pada penelitian ini adalah 

suatu keyakinan yang kuat 

didalam hati, percaya ataupun 

beriman terhadap Allah, 

malaikatNya, kitab-kitabNya, 

RasulNya, hari akhir serta kepada 

qadha dan qadar (yang baik 

maupun yang buruk). 

3. Mata Pelajaran Biologi 
a. Mata pelajaran adalah 

pengetahuan yang harus 

diajarkan atau dipelajari  

(Depdikbud, 2005: 722). 

b. Adapun Biologi atau ilmu 

hayat adalah ilmu yang 

mempelajari aspek fisik 

kehidupan. Istilah "Biologi" 

dipinjam dari bahasa Belanda, 

Biologie, yang juga diturunkan 

dari gabungan kata bahasa 

Yunani, bios ("hidup") dan 

logos ("lambang", "ilmu"). 

Istilah "ilmu hayat" dipinjam 

dari bahasa Arab, juga berarti 

"ilmu kehidupan". Sedangkan 

Obyek kajian Biologi pada 

masa kini sangat luas dan 

mencakup semua makhluk 

hidup dalam berbagai aspek 

kehidupannya. 

Menyimpulkan dari pengertian 

mata pelajaran dan Biologi yang 

telah dipaparkan diatas maka yang 

dimaksud dengan mata pelajaran 

Biologi atau yang sering dikenal 

juga dengan Ilmu Hayat adalah 

suatu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang asfek fisik 

kehidupan, yang mencakup semua 

makhluk hidup dalam berbagai 

aspek kehidupannya. 

Dari beberapa pengertian tersebut 

dapat dikemukakan kesimpulan bahwa 

Internalisasi nilai-nilai aqidah Islam 

pada mata pelajaran Biologi yang 

dimaksudkan pada penelitian ini 

adalah sebuah upaya yang dilakukan 

dengan sadar untuk menanamkan atau 

menghayati nilai-nilai Aqidah Islam 

melalui ilmu hayat atau ilmu 

pengetahuan yang mempelajari asfek 

fisik kehidupan (semua makhluk 

hidup) kepada para siswa. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup


B. Nilai-nilai Aqidah yang 

diInternalisasikan Pada Mata 

Pelajaran Biologi. 
Ruang lingkup pembahasan 

aqidah meliputi beberapa macam, 

dan hal inilah yang akan peneliti 

jadikan acuan untuk merumuskan 

nilai-nilai aqidah yang di 

internalisasikan. 

Menurut Hasan Al Banna 

maka ruang lingkup pembahasan 

aqidah itu terbagi menjadi empat 

bahasan, diataranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Ilahiyyat, yaitu pembahasan 

tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Ilah 

(Tuhan, Allah) seperti wujud 

Allah, nama-nama dan sifat-

sifat Allah, dan lain-lain. 

2. Nubuwat, yaitu pembahasan 

tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Nabi 

dan Rasul, termasuk 

pembahasan tentang kitab-

kitab Allah, mu‟jizat, karamat 

dan lai-lain. 

3. Ruhaniyyat, yaitu 

pembahasan tentang segala 

sesuatu yang berhubungan 

dengan alam metafisik seperti 

malaikat, jin, Iblis, Syaitan, 

Roh dan lain sebagainya. 

4. Sam‟iyat, yaitu pembahasan 

tentang segala sesuatu yang 

hanya bisa diketahui melalui 

sam‟i (dalil naqli berupa Al-

Qur‟an dan As-Sunnah) 

seperti alam barzah, akhirat, 

azab kubur, tanda-tanda 

kiamat, surga neraka dan lain 

sebgainya. 

Disamping sistematika diatas, 

sebagian ulama juga 

mengemukakan ruang lingkup 

pembahasan aqidah bisa juga 

mengikuti sistematika Arkanul 

iman,   yaitu sebagai berikut: 

1. Iman kepada Allah SWT 

Beriman kepada Allah 

berarti meyakini akan wujud 

Allah serta mengesakanNya, 

baik dalam Dzat, asma‟, sifat 

maupun perbuatanNya. 

Menurut Shalih Utsaimin 

(2008: 103) iman kepada 

Allah mencakup empal hal:  

a. Mengimani wujud 

(adanya) Allah Swt. 

b. Mengimani Rububiyah 

Allah SWT. 

c. Mengimani Uluhiyah 

Allah SWT. 

d. Mengimani Asma‟ dan 

Sifat Allah SWT. 

2. Iman Kepada Malaikat Allah 

Malaikat adalah makhluk 

ghaib yang diciptakan oleh 

Allah dari cahaya dan sifat-

sifat tertentu. Malaikat tidak 

dapat dilihat oleh kasat mata 

atau dijangkau oleh panca 

indera, kecuali jika malaikat 

menampakkan diri dalam rupa 

tertentu seperti rupa manusia. 

Menurut Shalih Ustaimin 

(2008: 145) iman kepada 

malaikat mencakup empat 

perkara: 

a. Iman dengan adanya 

mereka. 

b. Iman dengan siapa saja 

dari mereka yang kita 

ketahui namanya, seperti 



jibril. Sedangkan yang 

tidak kita ketahui 

namanya, kita imani 

secara ijmal (global). 

c. Iman dengan sifat-sifat 

mereka yang kita ketahui, 

seperti sifat jibril, dimana 

Nabi telah mengabarkan 

bahwa beliau pernah 

melihat jibril dalam sifat 

yang asli, yang ternyata 

mempunyai enam ratus 

sayap yang dapat 

menutupi cakrawala. 

d. Iman dengan apa yang 

kita ketahui tentang 

pekerjaan-pekerjaan 

mereka yang mereka 

tunaikan berdasarkan 

perintah Allah, seperti 

mensucikanNya 

(bertasbih) dan beribadah 

kepada Allah siang dan 

malam tanpa kenal lelah 

dan tiada pernah henti. 

3. Iman Kepada Kitab-kitab 

Allah. 

Yang dimaksud degan 

kitab-kitab Allah adalah kitab 

suci yang diturunkan Allah 

SWT. Kepada para nabi dan 

RasulNya. Sebagai rahmat 

dan hidayah (petunjuk) bagi 

makhluk, agar dengan kitab-

kitab itu mereka dapat meraih 

kebahagiaan didunia maupun 

diakhirat (Utsaimin, 2008: 

149). 

Iman kepada kitab-kitab 

Allah meliputi empat hal 

(Shalih Utsaimin, 2008: 149) : 

a. Iman bahwa turunnya 

kitab-kitab itu benar-

benar dari sisi Allah 

SWT. 

b. Iman dengan nama kitab 

yang kita ketahui, seperti 

Al-Qur‟an yang 

diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. Taurat 

yang diturunkan kepada 

Nabi Musa As. Injil yang 

diturunkan kepada Nabi 

Isa As. Dan Zabur kepada 

Nabi daud As.  

c. Membenarkan berita-

beritanya yang benar, 

seperti berita-berita 

mengenai Al-Qur‟an atau 

juga berita-berita lainnya 

yang tidak diganti dan 

dirubah, dari kitab-kitab 

terdahulu (sebelum Al-

Qur‟an). 

Mengamalkan hukum-

hukumnya yang tidak 

dinasakh, serta dengan 

rela (ridho) dan pasrah 

menerimanya. 

4. Iman Kepada Nabi dan Rasul 

Nabi dan Rasul adalah 

manusia biasa, laki-laki, dan 

dipilih Allah untuk menerima 

wahyu (QS. Al-Anbiya/21: 7). 

Sebagaimana manusia biasa 

lainnya, Nabi dan Rasul pun 

hidup seperti kebanyakan 

manusia lainnya, yaitu makan, 

minum, tidur, berjalan-jalan, 

kawin, punya anak, merasa 

sakit, senang, kuat, lemah, 

mati dan memiliki sifat 

manusia lainnya (QS. Al-



Furqan/25: 20, QS. Ar-

Ra‟d/13: 38, QS. Al-

Anbiya/21: 83-84, QS. Al-

kahfi/18:110).  

Utsaimin (2008: 153) 

maengemukakan bahwa Iman 

kepada Rasul terdiri atas 

empat perkara: 

a. Iman bahwa risalah 

mereka adalah benar-

benar dari Allah ta‟ala. 

b. Iman kepada siapa saja 

diantara mereka yang kita 

ketahui namanya, seperti 

Muhammad, Ibrahim, 

Musa, Isa, dan Nuh. 

c. Membenarkan berita-

berita mereka yang sah 

(Shahih). 

d. Mengamalkan syariat 

salah seorang diantara 

para Rosul itu yang 

diutus kepada kita.   

5. Iman Kepada Hari Akhir. 

Hari akhir adalah 

kehidupan yang kekal sesudah 

kehidupan didunia yang fana 

ini berakhir, termasuk semua 

proses dan peristiwa yang 

terjadi pada hari itu. dimulai 

dengan:  

a. Kehancuran alam 

semesta dan seluruh 

isinya serta berakhirnya 

seluruh kehidupan 

(qiyamah) (QS. Al-

Zalzalah: 1-3). 

b. Kebangkitan seluruh 

umat manusia dari alam 

kubur (Ba‟ats) (QS. 

Yasin: 52). 

c. Dikumpulkannya umat 

manusia di padang 

mahsyar (Hasyr). 

d. Perhitungan seluruh amal 

perbuatan manusia 

selama didunia (Hisab) 

(QS. Al-insyiqaq: 7-12). 

e. Penimbangan amal 

perbuatan tersebut untuk 

mengetahui perbandingan 

amal baik dan amal buruk 

(Wazn) (QS. Al-Haqqah: 

19-22). 

f. Sampai kepada 

Pembalasan surga atau 

neraka (Jaza‟) (QS. Al-

Qori‟ah: 6-9). 

Beriman kepada hari 

akhir merupakan salah satu 

rukun keimanan. Percaya 

kepada hari akhir akan dapat 

meyakinkan bagaimana 

kejadian yang terakhir bagi 

seluruh makhluk hidup. 

Dengan mengetahui dimana 

pangkal dan dimana 

ujungnya, juga mengetahui 

siapa sumbernya dan 

bagaimana akhir kelak 

kejadiannya itu, maka 

dapatlah seseorang 

mengarahkan tujuan yang 

harus dicapai, melukiskan 

kemana harus menuju untuk 

dijadikan titik terakhir dari 

perjalanannya. 

Utsaimin (2008: 164), 

mengungkapkan bahwa buah 

dari beriman kepada hari 

akhir adalah sebagai berikut:  

a. Senang dan antusias 

untuk melakukan 



ketaatan, dengan 

mengharap pahalanya 

kelak di hari akhir. 

b. Takut melakukan 

kemaksiatan dan 

khawatir bila sampai rela 

dengan kemaksiatan itu, 

karena takut kepada 

sanksi (siksa) di hari 

akhir itu. 

c. Hiburan bagi orang 

mukmin atas apa yang 

tidak ia dapatkan dari 

kesenangan duniawi ini 

dengan masih dapat 

mengharap kenikmatan 

dan pahala akhirat. 

6. Iman Kepada Qadha dan 

Qadar  

Secara etimologis Qadha 

bentuk masdhar dari kata 

kerja qadha yang berarti 

kehendak atau ketetapan 

hukum. Dalam hal ini Qadha 

adalah  kehendak atau 

ketetapan hukum Allah SWT 

terhadap segala sesuatu. 

Sedangkan menurut 

terminologis ada ulama yang 

berpendapat kedua istilah 

tersebut mempunyai 

pengertian yang sama, dan 

ada pula yang 

membedakannya. Yang 

membedakan, mendefinisikan 

Qadar sebagai: “Ilmu Allah 

SWT tentang apa-apa yang 

akan terjadi pada seluruh 

makhluk-Nya pada masa yang 

akan datang”. Dan Qadha‟ 

sebagai: “penciptaan segala 

sesuatu oleh Allah Swt sesuai 

ilmu dan iradah-Nya”. 

Utsaimin (2008:173) 

mengemukakan bahwa Iman 

kepada Qadha‟ dan Qadar 

meliputi empat hal, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Mengimani bahwa Allah 

Swt. Mengetahui segala 

sesuatu, secara global 

maupun terperinci, azali 

maupun abadi yang 

berkaitan dengan 

perbuatanNya sendiri 

maupun perbuatan para 

hambaNya. 

b. Mengimani bahwa Allah 

telah menulis hal itu 

dalam Lauh mahfuzh 

(QS. Al-Hajj/22:70). 

c. Mengimani bahwa 

seluruh yang ada tidak 

akan terjadi kecuali 

dengan kehendak Allah 

Swt. Apakah yang 

berkaitan dengan 

perbuatan Allah (QS. Al-

Qoshosh/28:87, QS. 

Ibrohim/14: 27), maupun 

yang berkaitan dengan 

perbuatan makhluk (QS. 

An-Nisa‟/4: 90, QS. Al-

An‟am/6: 112). 

d. Mengimani bahwa 

seluruh yang ada 

merupakan ciptaan Allah 

Swt. Dztanya, sifatnya, 

maupun gerakannya (QS. 

Az-Zumar/39: 62, QS. 

Al-Furqon/25: 2). 

 

 



C. Cara Internalisasi Nilai-nilai 

Aqidah pada Mata Pelajaran. 
Dalam proses pendidikan, 

diperlukan metode-metode yang 

mampu menanamkan nilai-nilai 

kepada siswa. Adapun cara aatau 

metode yang ditawarkan oleh 

Abdurrahman Al-Nahlawi (Heri 

Gunawan, 2012: 88) dirasa dapat 

menjadi pertimbangan bagi para 

pendidik dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai 

kepada para peserta didik. Adapun 

metode-metode tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Hiwar atau 

Percakapan. 

Metode Hiwar (dialog) 

adalah percakapan silih 

berganti antara dua pihak atau 

lebih melalui tanya jawab 

mengenai satu topik, dan 

dengan sengaja diarahkan 

kepada satu tujuan yang 

dikehendaki. Dan metode 

hiwar pun mempunyai 

dampak yang sangat 

mendalam terhadap jiwa 

pendengar (mustami‟) yang 

mengikuti topik percakapan 

dengan seksama dan penuh 

perhatian (Heri Gunawan, 

2012: 89). 

2. Metode Qishah atau cerita 

Menurut Al-Razi (Heri 

Gunawan, 2012: 89) kisah 

merupakan penelusuran 

terhadap kejadian masa lalu. 

Dalam pelaksanaan 

pendidikan memiliki peranan 

penting, Karena dalam kisah-

kisah terdapat berbagai 

keteladanan dan edukasi. 

3. Metode Amtsal atau 

perumpamaan 

Arti amtsal adalah 

membuat pemisalan, 

perumpamaan dan bandingan. 

Dengan demikian metode 

amtsal yaitu memberi 

perumpamaan dari yang 

abstrak kepada yang lain yang 

lebih kongkrit untuk 

mencapai tujuan dan atau 

mengambil manfaat dari 

perumpamaan tersebut 

(Jauhari Muchtar, 2005: 217). 

4. Metode Uswah atau 

keteladanan 

Salah satu metode 

pendidikan yang dianggap 

besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan proses belajar-

mengajar adalah metode 

pendidikan dengan 

keteladanan. Dimaksud 

dengan metode keteladanan 

disini yaitu suatu metode 

pendidikan dengan cara 

memberikan contoh yang baik 

kepada peserta didik, baik 

dalam ucapan maupun dalam 

perbuatan (Jauhari Muchtar, 

2005: 224). 

5. Metode Pembiasaan 

Pembiasaan adalah 

sesuatu yang dilakukan 

dengan secara berulang-ulang 

agar sesuatu itu dapat menjadi 

kebiasaan. Metode 

pembiasaan (habituation) ini 

berintikan pengalaman. 

Karena dibiasakan itu ialah 



sesuatu yang diamalkan. Dan 

inti kebiasaan itu adalah 

pengulangan (Heri Gunawan, 

2012: 93). 

6. Metode „Ibrah dan Mau‟idah 

Metode ibrah ialah  suatu 

cara yang dapat membuat 

kondisi psikis seseorang 

(siswa) mengetahui intisari 

perkara yang mempengaruhi 

perasaannya, yang diambil 

dari pengalaman-pengalaman 

orang lain atau pengalaman 

hidupnya sendiri, sehingga 

sampai pada tahap 

perenungan. Penghayatan, 

dan tafakkur yang 

menumbuhkan amal 

perbuatan. Sedangkan metode 

mau‟idah ialah suatu cara 

penyampaian materi pelajaran 

tutur kata yang berisi nasihat-

nasihat dan peringatan tentang 

baik buruknya sesuatu. Cara 

semacam ini sangat efektif 

bila guru memperlihatkan 

situasi dan kondisi murid. 

Banyak nasihat guru yang 

diabaikan muridnya 

disebabkan guru kurang 

memperhatikan situasi dan 

kondisi yang sedang dihadapi 

muridnya (Jauhari Muchtar, 

2005: 221). 

7. Metode Targhib dan Tarhib 

(Reward dan Punishment) 

Targhib adalah janji 

terhadap kesenangan, 

kenikmatan akhirat yang 

disertai dengan bujukan. 

Tarhib adalah ancaman 

karena dosa yang dilakukan. 

Targhib dan tarhib bertujuan 

agar orang mematuhi aturan 

Allah. Akan tetapi keduanya 

mempunyai titik tekan 

berbeda. Targhib agar 

melakukan kebaikan yang 

diperintahkan Allah, sedang 

tarhib agar menjauhi 

perbuatan jelek yang dilarang 

oleh Allah (Heri Gunawan, 

2012: 96). 

 

METODE PENELITIAN 

Sebuah penelitian harus dapat 

dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. Oleh sebab itu 

diperlukan metode-metode yang dapat 

dipergunakan selama penelitian 

berlangsung dari awal sampai akhir 

untuk mendukung kevalidan data. 

Urai-uraian mengenai metode-metode 

penelitian yang digunakan meliputi : 

jenis penelitian, penentuan subyek 

penelitian, teknik pengumpulan data, 

sumber data penelitian, metode analisis 

data. 

1. Jenis penelitian. 

Jenis penelitian dalam 

skripsi ini apabila dilihat dari 

segi tempat penelitiannya adalah 

termasuk penelitian lapangan, 

yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan keadaan atau 

status sebuah fenomena. Oleh 

karena itu informasi-informasi 

objek penelitian akan lebih 

banyak ditemukan dilapangan 

tempat objek penelitian berada. 

Sehingga peneliti ingin 

mengetahui pelaksanaan 

internalisasi nilai-nilai Aqidah 



Islam pada mata pelajaran 

Biologi kelas XI di SMA IT Nur 

Hidayah Kartasura. 

Adapun pendekatan yang 

digunakan dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah pendekatan 

deskriftif kualitatif. 

2. Sumber data penelitian 

Menurut Loflang dalam 

Moleong (2005: 127) sumber 

data utama dalam penelitian 

kualitatif berupa kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. 

Data-data untuk keperluan 

penelitian berasal dari beberapa 

sumber, yaitu; dokumen, 

rekaman, arsip, hasil wawancara, 

pengamatan langsung. Dalam 

penelitian ini data akan digali 

melalui wawancara mendalam 

dan observasi. Oleh sebab itu 

sumber data utama dalam 

penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan guru yang 

mencerminkan adanya 

pelaksanaan internalisasi nilai-

nilai Aqidah Islam pada mata 

pelajaran Biologi diruang kelas 

pada saat dilakukan observasi 

maupun wawancara. 

Selain guru mata pelajaran 

Biologi, wawancara juga 

ditujukan kepada kepala sekolah 

untuk mengetahui sekolah dalam 

menginternalisasi nilai-nilai 

Aqidah Islam pada mata 

pelajaran Biologi. Sedangkan 

sumber data lainnya dalam 

penelitian ini adalah 

dokumentasi tentang peristiwa 

yang berupa waktu pelaksanaan 

inrenalisasi nilai-nilai Aqidah 

Islam pada mata pelajaran 

Biologi di dalam kelas. 

3. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini data 

yang dikumpulkan oleh peneliti 

sendiri. Ada dua data yang 

diharapkan dapat dikumpulkan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

Pertama, data yang berkaitan 

dengan keadaan atau kondisi 

SMA IT Nur Hidayah Kartasura. 

Kedua, data yang berkaitan 

dengan pelaksanaan internalisasi 

nilai-nilai Aqidah Islam pada 

mata pelajaran Biologi. 

Data yang diambil di 

lapangan tidak terlepas dari 

teknik pengumpulan data, 

sehingga dalam penelitian ini 

akan digunakan teknik sebagai 

berikut : 

a. Teknik observasi 

Observasi yaitu cara-cara 

menghimpun data dengan 

mengamati dan mencatat 

gejala-gejala yang sedang 

diteliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

b. Teknik Interview 

(wawancara) 

Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu wawancara 

(interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban 



atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2005: 186). 

c. Teknik dokumentasi 

Dokumentasi adalah 

teknik  pengumpulan data 

dengan mempelajari catatan-

catatan mengenai mengenai 

data pribadi responden, 

seperti yang dilakukan oleh 

seorang psikolog dalam 

meneliti perkembangan 

seorang klien melalui 

catatan pribadinya (Fathoni, 

2006:112)  

4. Metode analisis data  

Menurut Pattaon 

(Meolong : 2005; 280), 

metode analisis data adalah 

proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori 

dan satu uraian dasar.  

Dalam proses analisis 

data, penulis 

mengklasifikasikan data 

menurut temanya, kemudian 

dipilah-pilah. Data yang 

diperlukan dikategorikan 

menjadi beberapa tema 

utama untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

penelitian dan analisis 

secara deskriptif. Sedangkan 

data yang kurang relevan 

dengan pertanyaan-

pertanyaan tersebut 

disimpan. Setelah itu dicoba 

menginterpretasikan melalui 

metode alur seperti yang 

disarankan oleh Miles dan 

Michael Huberman. Metode 

ini terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang berlangsung 

seacara bersamaan, yaitu 

reduksi data, penyajian data 

dan verifikasi. 

 

HASIL PENELITIAN  

Bab III 

SMA IT Nur Hidayah sangat 

mendukung adanya internalisasi nilai-

nilai aqidah pada setiap mata pelajaran 

tak terkecuali pada mata pelajaran 

biologi di kelas XI, dan cakupan dari 

ruang lingkup aqidah adalah yang 

sering dikenal dengan rukun iman, 

yaitu iman kepada Allah Swt, malaikat 

Allah, Rosulullah, kitab-kitab Allah, 

hari kiamat, serta qadha dan qadar. 

Sebagaimana diungkapkan oleh guru 

mata pelajaran biologi (wawancara 19 

juni 10.23 WIB) “dalam kegiatan 

belajar mengajar biologi kelas XI di 

SMA IT Nur Hidayah semua rukun 

iman diinternalisasikan.” 

Penginternalisasian nilai-nilai 

aqidah Islam pada mata pelajaran 

Biologi sangatlah perlu dilaksanakan, 

dan tentunya ada langkah-langkah atau 

metode yang ditempuh untuk 

melaksanakan internalisasi nilai-nilai 

tersebut.  

Langkah yang ditempuh oleh 

SMA IT Nur Hidayah untuk hal ini 

adalah, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh bapak Heri Sucitro 

selaku kepala sekolah SMA IT nur 

Hidayah Kartasura:  

“Setiap mata pelajaran sudah 

haruslah menanamkan nilai-nilai 

aqidah Islam, dan secara otomatis guru 

haruslah mencerminkan nilai-nilai 

Islam ketika dia mengajar, misalnya 

mulai dengan memberi salam kepada 



dan mengawali pembelajaaran dengan 

membaca basmalah, begitupun 

akhirnya dengan membaca hamdalah 

dan keluar kelas dengan memebri 

salam kepada siswa. Kemudian dengan 

meberi nasehat-nasehat, doa, kemudian 

harus tercermin disitu. Lebih lanjut 

sekolah berusaha memperbaiki proses 

internalisasi nilai agama itu melalui 

silabus, RPP, tapi ini masih dalam 

perintisan , ini yang diharapkan. Tapi 

jika ini belum terlaksana ya minimal 

guru ketika mengajar harus 

memberikan sisipan , kalau misalnya 

ada konsep yang tak sesuai dengan 

islam maka perlu disesuaikan dan 

mesti dikritisi, walaupun tidak tertulis 

dalam silabus dan RPP . misalnya: 

dalam teori-teori sosiologi, karna 

kebanyakan teori sosiologi kebanyakan 

dari barat.” (wawancara tanggal 19 

juni 212 pukul 11.12 WIB) 

Senada dengan yang 

diungkapkan kepala sekolah SMA IT 

Nur Hidayah Kartasura, guru mata 

pelajaran biologi kelas XI bapak Budi 

Lenggono juga mengungkapkan hal 

yang serupa, “yaitu dengan 

menyisipkan nilai-nilai itu kedalam 

silabus, RPP, dalam proses evaluasi 

(dalam pembuatan soal, satu dua 

pertanyaan tentang nilai-nilai Islam 

ditanyakan), kemudian tentunya dalam 

proses belajar mengajar didalam 

kelas.” (wawancara tanggal 19 juni 

2012 pukul 10.30 WIB) 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan mengenai Internalisasi nilai-

nilai aqidah Islam pada mata pelajaran 

Biologi kelas XI di SMA IT Nur 

Hidayah Kartasura tahun ajaran 

2011/212, melalui teknik wawancara, 

dokumentasi, serta observasi maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Nilai-nilai aqidah yang 

diinternalisasikan pada mata 

pelajaran biologi kelas XI di SMA 

IT Nur Hidayah Kartasura tahun 

ajaran 2011/212, adalah sebagai 

berikut: 

a. Iman kepada Allah SWT. 

b. Iman kepada Malaikat-malaikat 

Allah. 

c. Iman kepada Kitab-kitab Allah. 

d. Iman kepada Rasul-rasul Allah. 

e. Iman kepada Hari akhir atau 

kiamat. 

f. Iman kepada Qadha dan Qadar 

atau takdir. 

2. Cara menginternalisasikan nilai-

nilai aqidah pada mata pelajaran 

biologi kelas XI di SMA IT Nur 

Hidayah Kartasura tahun ajaran 

2011/212 melalui metode-metode 

sebagai berikut: 

a. Metode Hiwar atau 

Percakapan. 

b. Metode Qishah atau cerita. 

c. Metode Amtsal atau 

perumpamaan. 

d. Metode Uswah atau 

keteladanan. 

e. Metode Pembiasaan. 

f. Metode „Ibrah dan Mau‟idah. 

g. Metode Targhib dan Tarhib 

(Reward dan Punishment). 
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