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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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, 
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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.  
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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. 
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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. Penegasan Istilah 

Guna terhindar dari kesalahpahaman di dalam memahami istilah yang 

ada, maka perlulah kiranya untuk dijelaskan sebagai berikut: 

1. Internalisasi 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). 

2. Aqidah  

a. Dalam kamus Al-munawwir, 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 (1999: 953). 
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b. Sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi aqidah 

antara lain, menurut Shalih bin Fauzan dalam kitab Tauhid 1 adalah 

iman kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, para 

RosulNya dan kepada hari akhir serta kepad qadar yang baik dan 

buruk (2008: 3) 

3. Mata Pelajaran Biologi 

Mata pelajaran adalah pengetahuan yang harus diajarkan atau 

dipelajari  (Depdikbud, 2005: 722). 

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.  

Jadi 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 berbagai definisi yang telah dipaparkan diatas, maka yang 

dimaksud dengan Internalisasi Nilai-nilai Aqidah Islam pada Mata Pelajaran 

Biologi adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan sadar untuk 

menanamkan atau menghayati nilai-nilai Aqidah Islam melalui ilmu hayat. 

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_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Nilai–nilai Aqidah apa saja yang diinternalisasikan pada mata pelajaran 

Biologi kelas XI (sebelas) di SMA IT Nur Hidayah Kartasura?  

2. Bagaimana cara internalisasi (memasukkan) nilai-nilai Aqidah Islam 

pada mata pelajaran Biologi kelas XI (sebelas) di SMA IT Nur Hidayah 

Kartasura? 

D. Tujuan Dan Manfaat 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. 

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 
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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. 

E. Kajian Pustaka 

Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang 

hasil-hasil penelitian yang diperoleh peneliti terdahulu dan ada hubungannya 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Penulis telah mencatat beberapa penelitian yang relevan untuk 

mendukung penelitian ini, antara lain: 

Syamsiyah Setyaningsih (UMS, 2007) dalam skripsinya yang berjudul 

Faktor-Faktor Kendala Internalisasi Pendidikan Agama Islam Pada Siswa 

Madrasah Aliyah 1 Boyolali,  menyimpulkan bahwa pendidikan agama Islam 

merupakan pendidikan yang tidak hanya sampai pada pengetahuan kognitif. 

Lebih dari itu, pendidikan agama Islam merupakan ilmu pengetahuan yang 

aflikatif, yaitu ilmu yang harus ditindaklanjuti dengan sebuah pemahaman, 
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penghayatan dan pandangan hidup yang mampu mengantarkan perilaku siswa 

sesuai dengan niai-nilai agama. Pendidikan agama Islam adalah sebuah 

sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk 

memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai 

Islam telah menjiwai dan mewarnai kepribadiaannya. 

Ema Nur‟aini (UMS, 2009), dalam skripsinya yang berjudul Upaya 

Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Mata Pelajaran Sains kelas III di MI 

Al-Islam Kartasura Tahun Ajaran 2007-2008, menjelaskan bahwa 

pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Islam khusus mata pelajaran Sains di MI 

Al-Islam Kartasura terlihat dalam penyampaian materi kepada siswa, dimana 

pengajar hanya memasukkan atau mengaitkan nilai-nilai religi yang terdapat 

pada ayat-ayat Al-Qur‟an dengan mata pelajaran Sains.  

Iwan (UIN, 2009) dalam skripsinya  yang berjudul Internalisasi Nilai-

Nilai Pendidikan Agama Islam pada Pelajaran Biologi di SMA Negeri Slawi-

Tegal menjelaskan Pengintegrasian IPTEK dan IMTAQ, yang pada intinya 

adalah menyisipkan nilai keagamaan ke dalam mata pelajaran umum di 

Indonesia telah dikembangkan sejak tahun 1994. Demikian pula yang terjadi 

pada mata pelajaran IPA yang berhubungan dengan kelangsungan hidup 

manusia dan alam sekitarnya. IPA merupakan bidang kajian ilmu yang 

potensial untuk dimasuki oleh nilai-nilai Pendidikan Islam, dan mempunyai 

dampak positif guna meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Meninjau hasil kepustakaan diatas yang penulis kutip dari karya ilmiah, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang meneliti 
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Internalisasi Nilai-Nilai Aqidah Islam pada Mata Pelajaran Biologi kelas XI 

(sebelas) di SMA IT Nur Hidayah Kartasura tahun pelajaran 2011/2012. 

F. 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. 
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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 
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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. 

Metode observasi yang peneliti gunakan adalah metode 

observasi partisipan yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian (Sugiyono, 2010: 166). Sedangkan Teknik 

observasi partisipasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dengan terlibat langsung terhadap objek 

yang diteliti dan mencatat secara langsung seluruh aktifitas belajar 

mengajar pada mata pelajaran Biologi kelas XI di SMA IT Nur 

Hidayah Kartasura, serta mengamati secara langsung kondisi lokasi 

observasi. 

Adapun teknik observasi ini dugunakan untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan letak geografis, keadaan gedung, 

fasilitas yang ada serta pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Aqidah 
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Islam pada mata pelajaran Biologi kelas XI di SMA IT Nur 

Hidayah Kartasura. 

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). 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara 

bebas terpimpin, yaitu menggunakan pedoman yang akan 

memimpin jalannya tanya jawab sehin gga akan diperoleh data-

data yang relevan dengan maksud penelitian. 

Tujuan dari instrument interview ini adalah untuk 

mengatahui dan memperoleh data yang berkaitan dengan nilai-nilai 

Aqidah apa saja yang diinternalisasikan dalam mata pelajaran 

Biologi, bagaimana cara memasukkan nilai-nilai aqidah pada mata 

pelajaran biologi kelas XI, serta informasi lain yang berkaitan 

dengan internalisasi nilai-nilai Aqidah Islam pada mata pelajaran 

Biologi kelas XI di SMA IT Nur Hidayah Kartasura. Metode ini 

digunakan pada waktu wawancara dengan guru pelajaaran biologi,  

kepala sekolah, serta kepada siswa kelas XI SMA IT Nur Hidayah. 
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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)  

Hadari Nawawi, mengemukakan bahwa teknik 

dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis terutama berupa arsip-arsip termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penyelidikan. 

Penulis menggunakan dekumentasi dengan pertimbangan 

bahwa dokumentasi merupakan sumber primer sehingga jika 

terjadi kekeliruan dapat dicek kembali. Selain itu juga penulis 

gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik 

wawancara dan observasi.  

Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi SMA IT 

Nur Hidayah Kartasura, struktur organisasi. 

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. Untuk dapat mengatur sambil 

menghasilkan uraian dasar dipergunakan metode analisis. Sesuai 
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dengan ciri pendekatan kualitatif, metode analisa data dilakukan sejak 

awal, dan dikembangkan selama proses pengambilan data sampai 

proses penyusunan laporan. 

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. 

Pada langkah reduksi, penulis memilih dan menyederhanakan data 

dari catatan lapangan. Catatan lapangan yang banyak disederhanakan, 

disingkat, dirangkum dan dipilih sesuai pokok permasalahan yang telah 

ditetapkan. Proses reduksi data ini, penulis melakukan pengulangan 

untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Hanya data yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan saja yang dipilih, sedangkan yang lain 

dikeluarkan dari proses analisis. 

Pada proses penyajian data, data yang telah penulis pilih melalui 

reduksi, penulis sajikan dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang 

sistematis, sehingga mudah untuk disimpulkan, selanjutnya penarikan 

kesimpulan yang penulis lakukan selama proses penelitian berlangsung. 
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Adapun pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah pendekatan deskriftif kualitatif. Metode 

pendekatan deskriftif kualitatif pada hakekatnya adalah memperhatikan 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi yang wajar, 

berinteraksi dengan mereka, melakukan wawancara dengan mereka 

serta berusaha memaknai bahasa, kebiasaan dan perilaku yang 

berhubungan dengan fokus penelitian (Moleong, 2005: 127). 

Kondisi diatas mengakibatkan kehadiran peneliti dalam kehidupan 

subjek penelitian menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat dihindari. 

Ditegaskan oleh Noeng Muhadjir bahwa dengan mengakibatkan dalam 

kehidupan subjek penelitian (informan), peneliti akan dapat menjalin 

hubungan akrab dengan informan, melakukan wawancara mendalam 

dengan baik serta memahami subjek dengan latar yang alami. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk mempermudah pengkajian dan pemahaman terhadap 

persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai 

berikut: 

Bab I: Pendahuluan, yang didalamnya mencakup beberapa sub bahasan, 

yaitu : latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,  manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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Bab II: Landasan teori internalisasi nilai-nilai aqidah Islam, yang 

didalamnya mencakup: Pengertian Internalisasi nilai-nilai Aqidah Islam pada 

mata pelajaran Biologi, dasar-dasar internalisasi aqidah pada mata pelajaran 

Biologi, tujuan internalisasi nilai-nilai aqidah pada mata pelajaran Biologi, 

nilai-nilai aqidah yang diinternalisasikan, serta cara menginternalisasikan 

nilai-nilai aqidah. 

Bab III: Pandangan Umum, yang  meliputi dua sub bahasan: Pertama, 

gambaran umum SMA IT Nur Hidayah Kartasura yang mencakup letak 

geografis, visi dan misi, dan tujuan sekolah, struktur organisasi, keadaaan 

guru, karyawan, siswa, serta sarana prasarana. Kedua,  Internalisasi nilai-nilai 

Aqidah Islam pada mata pelajaran Biologi meliputi: nilai-nilai aqidah yang 

diinternalisasikan, serta cara menginternalisasikan nilai-nilai aqidah pada 

mata pelajran biologi kelas XI di SMA IT Nur Hidayah. 

Bab IV: Analisis data Internalisasi Nilai-nilai Aqidah Islam pada Mata 

Pelajaran Biologi kelas XI (sebelas) di SMA IT Nur Hidayah Kartasura 

meliputi: Nilai-nilai aqidah yang diinternalisasikan, serta cara 

menginternalisasikan nilai-nilai aqidah pada mata pelajran biologi kelas XI di 

SMA IT Nur Hidayah. 

Bab V: Penutup, yang meliputi kesimpulan dan Saran. 


