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ABSTRAK 

 
Ilmu pengetahuan hendaknya dikembangkan dalam rangka meningkatkan 

iman dan takwa kepada Allah Swt. Pengintegrasian Imtak dengan materi 
pembelajaran adalah upaya mengintregasikan konsep atau pengajaran agama ke 
dalam materi (teori) yang sedang dipelajari oleh peserta didik atau diajarkan oleh 
guru/pendidik. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta merupakan sekolah formal 
yang berlabelkan Islam yang berupaya memadukan ilmu antara ilmu umum dan 
ilmu agama. Sehingga tidak ada pemilahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu 
umum, antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi.  

Dalam penginternalisasian nilai-nilai Islam ini sangatlah diperlukan agar 
menambah keimanan peserta didik. Melalui pembelajaran IPA Biologi 
diintegrasikan nilai-nilai Islam, peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan 
sains dan teknologi untuk mempertinggi harkat dan martabat manusia, dan mampu 
melaksanakan fungsi kekhalifahannya di muka bumi. 

Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana cara 
menginternalisasikan nilai-nilai Islam melalui pelajaran IPA (Biologi) di SMP  
Muhammadiyah 10 Surakarta serta faktor pendukung dan penghambat yang 
mempengaruhi internalisasi nilai-nilai Islam melalui pembelajaran IPA (Biologi).  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara menginterlanisasikan 
nilai-nilai Islam melalui pembelajaran IPA (Biologi) disekolah tersebut serta 
faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan yang bertempat di SMP  Muhammadiyah 10 Surakarta. Dalam penelitian 
ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi serta dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka ini dapat disimpulkan 
bahwa: (1). Cara menginternalisasikan nilai-nilai Islam pada mata pelajaran 
Biologi kelas IX di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 
adalah melalui metode wawancara dan demonstrasi. (2). Faktor pendukungnya 
terdapat dari: diri guru, lembaga pendidikan tersebut dan diri siswa, sedangkan 
faktor penghambatnya terdapat dari: latar belakang pendidikan keluarga (orang 
tua) dan lingkungan sekitar. 

  
Kata kunci: Internalisasi, Nilai-nilai Islam, Mata Pelajaran Biologi. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis 
serta bertanggungjawab (UU 
No.20 Thn 2003). 

Pendidikan sebagai upaya 
sadar dan terencana dalam 
mengembangkan keseluruhan 
potensi manusia seyogyanya 
memberikan perhatian khusus 
pada kompetensi dasar yang 
memadukan kemampuan bahasa, 
matematika, dan IPA. 
Sebagaimana pendapat Artes 
Liberal agar potensi manusia itu 
dapat dikembangkan secara 
proporsional, pendidikan 
matematika, pendidikan bahasa, 
pendidikan ilmu pengetahuan 
sosial dan alam hendaknya 
diberikan secara terintegrasi 
(Hayat dan Yusuf, 2010: 23). 

Pengintegrasian Imtak dengan 
materi pembelajaran adalah upaya 
mengintegrasikan konsep atau 
ajaran agama ke dalam materi 
(teori, konsep) yang sedang 
dipelajari oleh peserta didik atau 
diajarkan oleh guru/pendidik. 

Keterpaduan antara berbagai 
disiplin ilmu umum dan ilmu 
agama perlu dilakukan, tanpa 
mengorbankan spesialisasi yang 
menjadi ciri masyarakat modern. 

Dalam hal ini spesialisasi harus 
dilakukan dalam hubungannya 
dengan pembidangan yang secara 
teknis memang harus dilakukan, 
mengingat tidak mungkin dimasa 
sekarang ini setiap orang dapat 
menguasai keahlian dalam 
berbagai bidang disiplin ilmu. 
Namun spesialisasi itu harus 
ditempatkan dalam kerangka 
saling berhubungan antara satu 
ilmu dengan ilmu lainnya. 

Sejalan dengan pentingnya 
moral dalam kehidupan terutama 
nilai-nilai Islam maka diperlukan 
internalisasi pembelajaran malalui 
pembelajaran umum. Hal ini 
dikarenakan sedikitnya jam 
pelajaran agama Islam di sekolah 
sehingga memerlukan alternatif 
lain untuk menanamkan nilai-nilai 
Islam pada peserta didik. 

SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta memiliki kelebihan 
dalam pelaksanaan kurikulum 
yaitu memadukan antara materi 
agama Islam dengan materi 
pembelajaran umum. Sekolah 
tersebut juga menerapkan 
pembelajaran multimedia yaitu 
dengan disediakan laboratorium-
laboratorium seperti laboratorium 
Biologi dan komputer. 

Pada pelajaran IPA (Biologi) 
merupakan salah satu ilmu yang 
berhubungan dengan 
kelangsungan hidup manusia dan 
alam. Dengan adanya diskripsi 
tersebut maka perlu diketahui 
lebih dalam lagi tentang 
bagaimana “Internalisasi Nilai-
nilai Islam Melalui Pembelajaran 
IPA (Biologi) di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta.  

Berkaitan dengan uraian di 
atas maka penulis tertarik untuk 
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megadakan penelitian dengan 
judul “Internalisasi Nilai-nilai 
Islam Melalui Pembelajaran IPA 
(Biologi) di SMP Muhammadiyah 
10 Surakarta”. 

 
B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang diharapkan 
dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Untuk mendinkripsikan cara 

menginterlanisasikan nilai-
nilai Islam melalui 
pembelajaran IPA (Biologi) 
di SMP  Muhammadiyah 10 
Surakarta. 

2. Untuk mengetahui faktor 
pendudukung, dan 
penghambat internalisasi 
nilai-nilai Islam pada 
pelajaran IPA (Biologi) di 
SMP  Muhammadiyah 10 
Surakarta. 

 
C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang 
diharapkan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
1. Secara Teorik: 

Dari segi ilmiah, Penelitian 
ini diharapkan dapat menambah 
kekayaan ilmu pengetahuan 
dalam dunia pendidikan 
khususnya mengenai 
internalisasi nilai-nilai Islam 
dalam rangka mendidik anak 
menjadi manusia berakhlak 
mulia serta tercapainya tujuan 
pendidikan. 

Sebagai bahan masukan bagi 
instansi atau lembaga pendidik 
mengenai pentingnya 
menginternalisasikan nilai-nilai 
Islam pada setiap kegiatan 
belajar mengajar (KBM). 

2. Secara Praktek: 
a.  Dapat bermanfaat bagi 

masyarakat secara umum, 
sehingga mampu 
menumbuhkan kepedulian 
terhadap pendidikan pada 
umumnya dan pendidikan 
Islam pada khususnya. 

b. Sebagai motivasi bagi siswa, 
untuk kreatifitas kearah 
pengembangan ilmu 
pengetahuan alam dimana 
nilai-nilai Islam menjadi 
sumber acuan. 

 
LANDASAN TEORI 
A. Pengertian internalisasi nili-nilai 

Islam pada mata pelajaran 
Biologi. 
1. Pengertian Internalisasi 

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 (Depdiknas, 
2005: 439). 

Dari uraian di atas dapat 
dipaparkan bahwa internalisasi 
adalah upaya untuk 
memasukkan atau 
menggabungkan nilai agama 
sebagai penghayatan untuk 
mewujudkan sikap dan prilaku 
yang utuh. 

2. Pengertian nilai-nilai Islam 
Nilai adalah sesuatu yang 

menyempurnakan manusia 
sesuai dengan hakikatnya 
(Depdiknas, 2005: 783). 

Islam adalah  Agama 
Allah, yang berarti Islam 
adalah jalan menuju kepada 
Allah dan yang bersumber dari 
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pada-Nya (Zuhairini, 1995: 
35). 

Dari uaraian di atas 
dapat dipaparkan bahwa nilai-
nilai Islam adalah sifat-sifat 
atau hal-hal yang melekat pada 
pendidikan Islam yang 
digunakan sebagai dasar 
manusia untuk mencapai 
tujuan hidup manusia yaitu 
mengabdi kepada Allah Swt. 
Nilai-nilai Islam  perlu 
ditanamkan pada anak sejak 
kecil, karena pada waktu itu 
adalah masa yang tepat untuk 
menanamkan kebiasaan yang 
baik padanya. 

3. Pengertian mata pelajaran 
Biologi 

Mata pelajaran adalah 
pengetahuan yang harus 
diajarkan atau dipelajari 
(Depdikbud, 2005: 722). 

Biologi adalah ilmu 
tentang keadaan dan sifat 
makhluk hidup (manusia, 
binatang, tumbuhan), ilmu 
hayat (Depdiknas, 2005: 439). 

Dari uaraian di atas dapat 
ditarik kesimpulan bahwa 
internalisasi nilai-nilai Islam 
pada mata pelajaran biologi 
yang dimaksudkan pada 
penelitian ini adalah sebuah 
upaya yang dilakukan dengan 
sadar untuk menanamkan atau 
menghayati nilai-nilai Islam 
yang terdiri dari segi aqidah, 
akhlak dan syari’ah melalui 
ilmu hayat atau ilmu 
pengetahuan yang mempelajari 
aspek fisik kehidupan (semua 
makhluk hidup) kepada para 
siswa. 

 

B. Dasar-dasar Internalisasi Nilai-
nilai Islam 

Islam merupakan ajaran yang 
diberikan kepada manusia untuk 
dijadikan dasar dan pedoman 
hidup di dunia. Ajaran Islam 
diturunkan untuk dilaksanakan di 
tengah-tengah kehidupan 
masyarakat agar umat Islam 
memiliki kualitas hidup sebagai 
manusia, yakni makhluk yang 
memiliki derajat yang mulia. 
Dalam ajaran Islam setip 
penganut-Nya dianjurkan untuk 
meraih kebahagiaan hidup yang 
seimbang antara dunia dan akhirat 
(Abudin Nata, 2005: 54). 

Dalam pandangan al-Qur’an 
antara ilmu dan iman tidaklah 
bertentangan, sebaliknya ilmu 
berjalan bersama iman secara 
beriringan. Allah Swt berfirman:  

               

             

            

             

Dan berkata orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan dan 
keimanan (kepada orang-orang 
yang kafir): "Sesungguhnya kamu 
telah berdiam (dalam kubur) 
menurut ketetapan Allah, sampai 
hari berbangkit; Maka Inilah hari 
berbangkit itu akan tetapi kamu 
selalu tidak meyakini(nya)" (Q.S 
Ar-rum: 56). 

Ayat di atas menjelaskan 
bahwa antara ilmu dan  keimanan 
berjalan beriringan. Ilmu harus 
dibekali dengan iman yang kuat 
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akan menghasilkan kekuatan iman 
seseorang, sebaliknya apabila ilmu 
tidak dibekali dengan iman akan 
menyebabkan kesesatan. 

 
C. Nilai-nilai Islam yang 

diinternalisasikan 
Islam sebagai agama terkhir 

yang tetap mutawatir, mempunyai 
sistem yang bagian-bagiannya 
saling berhubungan dan bekerja 
sama untuk mencapau tujuan. 
Pokok-pokok ajaran Islam secara 
garis besar dibagi menjadi tiga 
bagian yakni aqidah, syari’ah dan 
akhlak. 
1. Aqidah  

Aqidah secara etimologis 
berarti yang terikat, setelah 
terbentuk menjadi kata aqidah 
berarti perjanjian yang teguh 
dan kuat terpatri dan tertanam 
di dalam lubuk hati yang 
paling dalam. Secara 
termologis berarti keyakinan 
hidup iman dalam arti khas 
yakni pengikraran yang 
bertolak dari hati. Dengan 
demikian aqidah urusan yang 
wajib diyakini kebenarannya 
oleh hati, menentramkan jiwa, 
dan menjadi keyakinan yang 
tidak bercampur dengan 
keraguan (Muhamad Alim, 
2011: 124) 

Menurut Hasan Al-
Banna dalam (studi Islam 1 
LPID, 2012) ruang lingkup 
pembahasan aqidah meliputi: 
a. Ilahiyyat 

Yaitu pembahasan 
tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan ilah 
(Allah), seperti wujud 
Allah, nama dan sifat-sifat 

Allah, perbuatan Allah dan 
sebagainya. 

b. Nubuwwat 
Yaitu pembahasan 

tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Nabi 
dan Rasul, termasuk 
pembahasan tentang kitab-
kitab Allah yang dibawa 
para Rasul, mu’jizat Rasul 
dan lain sebagainya. 

c. Ruhaniyyat  
Yaitu pembahasan 

tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan alam 
metafisik, seperti malaikat, 
jin, syaitan, roh dan lain 
sebagainya. 

d. Sam’iyyat 
Yaitu pembahasan 

tentang segala sesuatu 
yang hanya bisa diketahui 
lewat sam’i (dalil naqli 
berupa al-qur’an dan al-
sunnah) seperti alam 
barzah, akhirat, azab 
kubur, tanda-tanda kiamat, 
surga, neraka dan lain 
sebagainya (Mahasri 
Shobahiya, 2012). 

Selanjutnya sebagian 
ulama berpendapat bahwa 
pembahasan pokok aqidah 
dirumuskan dalam rukun iman 
yang enam yaitu: 
a. Iman kepada Allah 

Beriman kepada Allah 
berarti menyakini akan 
wujud Allah serta 
mengesakan-Nya, baik 
dalam dzat, asma, sifat 
maupun perbuatannya. 

b. Iman kepada Malaikat 
Malaikat adalah 

makhluk ghaib yang 
diciptakan oleh Allah dari 
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cahaya dengan wujud dan 
sifat-sifat tertentu. 
Malaikat sebagai makhluk 
yang ghaib tidak dapat 
dilihat dengan panca indra 
manusia kecuali jika 
malaikat mewujudkan diri 
seperti wujud manusia. 

c. Iman kepada kitab-kitab 
Allah 

Yang dimaksud kitab-
kitab Allah adalah kitab 
suci yang diturunkan oleh 
Allah Swt kepada para 
Nabi dan Rasul-Nya. 

d. Iman kepada Rasul 
Nabi dan Rasul adalah 

manuia biasa, laki-laki 
yang dipilih Allah Swt 
untuk menerima wahyu. 

e. Iman kepada hari kiamat 
Yang dimaksud dengan 

hari akhir yaitu kehidupan 
yang kekal sesudah 
kehidupan di dunia ini 
berakhir, termasuk semua 
proses dan peristiwa yang 
terjadi pada hari itu. 

f. Iman kepada Qadha dan 
Qadhar 

Secara etimologis 
qadla’ berarti ketetapan, 
keputusan atau kepastian. 
Qadla’ Allah berarti 
ketetapan hukum Allah 
terhadap segala sesuatu. 
Sedangkan qadar adalah 
kadar, ketentuan dan 
ukuran. Qadar Allah 
berarti ukuran atau 
ketentuan Allah terhadap 
segala sesuatu (Mahasri 
Shobahiya, 2012). 

2. Syari’ah 
Secara redaksional 

pengertian syaria’ah adalah 

“the path of the water place” 
yang berarti tempat jalannya 
air, atau secara maknawi 
adalah sebuah jalan hidup 
yang telah ditentukan Allah 
Swt sebagai panduan dalam 
menjalankan kehidupan di 
dunia untuk menuju kehidupan 
di akhirat (Muhamad Alim, 
2011: 139). 

Garis besar ajaran 
syari’ah dalam Islam meliputi: 

a. Ibadah 
Secara harfiah ibadah 

berarti bakti manusia kepada 
Allah Swt karena didorong dan 
dibangkitkan oleh aqidah 
tauhid. Majelis Tarjih 
Muhammadiyah mendefinisi 
kan ibadah sebagai upaya 
mendekatkan diri kepada Allah 
Swt  dengan mentaati segala 
perintah-Nya, menjauhi segala 
larangan-Nya, dan mengamal 
kan segala hal yang 
diizinkaan-Nya.  

b. Munakahat 
Yaitu peraturan yang 

mengatur hubungan seseorang 
dengan orang lain dalam 
hubungan berkeluarga, di 
antaranya mengenai masalah 
perkawinan, perceraian, 
pengaturan nafkah, 
pemeliharaan anak, pergaulan 
suami istri, walimah, mas 
kawin, wasiat dan lain-lain. 

c. Jinayat 
Yaitu pengaturan yang 

menyangkut pidana, 
diantaranya masalah qishas, 
diyat, kifarat, pembunuhan, 
zina, minuman keras, murtad, 
khianat dalam berjuang, 
kesaksian dan lain-lain. 
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d. Siyasah 
Yaitu yang menyangkut 

masalah-masalah kemasyaraka 
tan (politik), di antaranya 
persaudaraan, musyawarah, 
keadilan, tolong menolong, 
kebebasan, toleransi, tanggung 
jawab sosial, kepemimpinan, 
pemerintahan dan lain-lain. 

3. Akhlak  
Menurut Dasuki (1993) 

Secara bahasa pengertian 
akhlak diambil dari bahasa 
arab yang merupakan bentuk 
jamak dari Khuluq atau Khulq 
yang berarti tabiat atau budi 
pekerti, kebiasaan atau adat, 
keperwiraan, kesatriaan, 
kejantanan, dan agama (dalam 
Sudarno Shobron dkk, 2009: 
86).  

Sedangkan secara istilah 
akhlak adalah sifat yang 
tertanam dalam jiwa manusia, 
sehingga dia akan muncul 
secara spontan bilamana 
diperlukan, tanpa mamerlukan 
pemikiran atau pertimbangan 
lebih dahulu, serta tidak 
memerlukan dorongan dari 
luar. 

Ruang lingkup akhlak 
meliputi: 
a. Akhlak kepada Allah 

Akhlak terhadap Allah 
dapat diartikan sebagai 
sikap atau perbuatan yang 
seharusnya dilakukan oleh 
manusia sebagai makluk, 
kepada Tuhan sebagai 
Khalik. Akhlak kepada 
Allah meliputi beribadah 
kepada-Nya, mentauhidkan-
Nya, berdo’a, berdzikir, dan 
bersyukur serta tunduk dan 
taat hanya kepada Allah. 

b. Akhlak terhadap sesama 
manusia 

Akhlak terhadap 
manusia dapat digolongkan 
menjadi tiga yaitu akhlak 
terhadap diri sendiri, akhlak 
terhadap keluarga, dan 
akhlak terhadap orang lain 
atau masyarakat. 
1) Akhlak terhadap diri 

sendiri 
Akhlak terhadap diri 

sendiri adalah 
pemenuhan kewajiban 
manusia terhadap 
dirinya sendiri, baik 
yang menyangkut 
jasmani maupun rohani. 
Misalnya: jujur dan 
dapat dipercaya, 
bersikap sopan santun, 
sabar, kerja keras dan 
disiplin, berjiwa iklas 
dan hidup sederhana. 

2) Akhlak terhadap 
keluarga. 

Keluarga merupakan 
bagian dari masyarakat, 
keluarga itulah yang 
mewarnai masyarakat. 
Jika seluruh keluarga 
sebagai bagian dari 
masyarakat itu baik 
maka masyarakat akan 
menjadi baik pula. 
Akhlak terhadap kluarga 
seperti: berbuat baik 
kepada kedua orang tua 
dan kerabat dekat, 
saling menghormati, 
membiasakan musyawa 
rah,dan menyantuni 
kluarga yang kurang 
mampu. 
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3) Akhlak terhadap orang 
lain atau masyarakat 

Dalam masyarakat 
kita hidup 
berdampingan dengan 
orang lain, dalam 
menjalani hidup di 
dunia kita tidak bisa 
memenuhi kebutuhan 
sehari-hari tanpa 
bantuan orang lain, oleh 
karena itu berakhlak 
terhadap orang lain 
menjadi keharusan. 
Misalnya Islam sangat 
menekankan agar kita 
menghormati para 
tetangga. 

c. Akhlak terhadap lingkungan 
Yang dimaksud dengan 

lingkungan disini adalah 
segala sesuatu yang berada 
di sekitar manusia yang 
mencakup tumbuh-
tumbuhan, hewan, udara, 
sungai, laut, maupun benda-
benda yang tak bernyawa. 

 
D. Tujuan Internalisasi Nilai-nilai 

Islam Pada Pelajaran. 
Tujuan adalah sesuatu yang 

diinginkan atau diharapkan agar 
tercapainya setelah  suatu kegiatan 
selesai. Untuk memberi gambaran 
tentang tujuan internalisasi nilai-
nilai Islam dalam mata pelajaran 
penulis mencoba untuk 
mengemukakan pendapat dari 
beberapa pakar ilmuan yang 
penulis anggap relevan atau 
mendekati relevan dengan visi dan 
misi internalisasi nilai-nilai Islam 
dalam mata pelajaran. 

Tujuan pendidikan Islam 
adalah terwujudnya manusia yang 
sempurna yaitu manusia yang 

jasmaninya sehat dan kuat, 
akalnya pandai dan cerdas, hatinya 
takwa kepada Allah atau muslim 
yang memiliki kualitas zikir, pikir, 
dan amal saleh, secara kognisi: 
unggul dalam intelektuan, secara 
afeksi: anggun dalam moral dan 
spiritual, secara psikomotorik: 
kaya dalam beramal saleh 
masyarakat (Ali Anwar Yusuf, 
2006: 215). 

Tujuan pendidikan Islam pada 
tingkat mata pelajaran yaitu tujuan 
yang didasarkan pada tercapainya 
pemahaman, penghayatan, dan 
pengamalan ajaran Islam yang 
terdapat pada bidang studi atau 
mata pelajaran, dasar pendidikan 
berfungsi memberikan nilai 
keimanan dan akhlak bagi 
kegiatan pendidikan. 

Selanjutnya tujuan umum 
pendidikan Islam menurut Ahmad 
Izzan, (2012: 30) adalah: 
1. Untuk pembentukan akhlak 

yang mulia.  
2. Untuk meningkatkan kehidupan 

dunia dan kehidupan akhirat, 
pendidikan Islam bukan hanya 
menitik beratkan pada 
keagamaan saja atau hanya 
keduniaan saja, tetapi pada 
kedua-duanya. 

3. Untuk mencari rizki dan 
pemeliharaan segi manfaat atau 
yang lebih dikenal sekarang ini 
adalah tujuan-tujuan vokasional 
dan professional. 

4. Menumbuhkan semangat ilmiah 
pada pelajar dan memuaskan 
keinginan tahu dan 
memungkinkan ia mengkaji 
ilmu demi ilmu itu sendiri. 

5. Menyiapkan pelajar dari segi 
professional, teknikal dan 
pertukangan agar dapat 
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menguasai profesi tertentu, dan 
keterampilan pekerjaan tertentu 
agar dapat mencari rizki dalam 
hidup disamping memelihara 
segi kerohanian dan 
keagamaan. 
Tujuan pendidikan Islam dapat 

dirumuskan secara singkat, bahwa 
tujuan pendidikan Islam adalah 
mengarahkan dan membimbing 
manusia melalui proses 
pendidikan sehingga menjadi 
orang dewasa yang berkepribadian 
Muslim yang taqwa, berilmu 
pengetahuan dan berketerampilan 
melaksanakan ibadah kepada 
Tuhannya sesuai dengaan nilai-
nilai ajaran Islam.  

Tujuan pendidikan Islam di 
atas memberikan gambaran bahwa 
tujuan pedidikan Islam searah 
dengan tujuan internalisasi nilai-
nilai Islam dalam rangka 
membentuk pribadi muslim siswa 
yang  insan kamil sebagai khalifah 
di muka bumi, berakhlak mulia, 
serta mampu mengembangkan 
potensinya dalam menggapai 
kebahagiaan dunia akhirat. 

 
E. Cara Menginternalisasikan 

Nilai-nilai Islam Pada Mata 
Pelajaran. 

Setiap aktifitas merupakan 
realisasi dari sebuah proses, 
sebagai upaya meraih tujuan yang 
diharapkan. Proses pencapaian 
tujuan dapat dilakukan dengan 
berbagai macam cara, dimana cara 
tersebut akan menentukan 
efektifitas secara efisien proses 
pencapaian tujuan. Cara-cara 
dalam pencapaian tujuan inilah 
yang dinamakan metode. 

 
 

1. Metode ceramah 
Metode ceramah adalah 

cara penyajian pelajaran yang 
dilakukan oleh guru dengan 
penuturan atau penjelasan lisan 
secara langsung dihadapan 
peserta didik (Abudin Nata, 
2009: 181). 

2. Metode Demonstrasi  
Metode demonstrasi 

adalah cara penyajian 
pelajaran dengan meragakan 
atau mempertunjukkan kepada 
siswa suatu proses, situasi, 
atau benda tertentu yang 
sedang dipelajari, baik 
sebenarnya ataupun tiruan, 
yang sering disertai dengan 
penjelasan lisan (Syauiful 
Bahri Djamarah dan Aswan 
Zain, 2010: 90). 

3. Metode pembiasaan 
Pembiasaan adalah 

sesutu yang dilakukan secara 
berulang-ulang agar menjadi 
kebiasaan (Ahmad Tafsir, 
2008: 144). Proses pembiasaan 
sebenarnya berintikan 
pengulangan. Artinya yang 
dibiasakan itu adalah sesuatu 
yang dilakukan berulang-ulang 
dan akhirnya menjadi 
kebiasaan. Pembiasaan harus 
diterapkan dalam kehidupan 
keseharian anak didik, 
sehingga apa yang dibiasakan 
terutama yang berkaitan 
dengan akhlak baik akan 
menjadi kepribadian yang 
sempurna. 

4. Metode keteladanan 
Yaitu hal-hal yang dapat 

ditiru atau di contoh oleh 
seseorang dari orang lain, 
namun keteladanan yang 
dimaksud disini adalah 
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keteladanan yang dapat 
dijadikan sebagai alat 
pendidikan islam, yaitu 
keteladanan yang baik, sesuai 
dengan pengertian uswah 
dalam ayat alqur’an 
(http://joharcom.wordpress.co
m/2012/11/26/macam-macam-
metode-pengajaran-pai/ 
Diakses pada selasa,12 maret 
2013 jam 11.23 ). 

5. Metode Tanya jawab 
Metode Tanya jawab 

adalah cara penyajian 
pelajaran dalam bentuk 
pertanyaan, yang dikemukakan 
oleh guru yang harus dijawab 
oleh siswa (Abudin Nata, 
2009: 182). 

Metode Tanya jawab 
ini dimulai dengan 
mempersiapkan pertanyaan 
yang diangkat dari bahan 
pelajaran yang akan diajarkan, 
mengajukan pertanyaan, 
menilai proses tanya jawab 
yang berlangsung, dan diakhiri 
dengan evaluasi. Metode 
ceramah ini  bermaksud untuk 
memotivasi peserta didik agar 
bertanya selama proses belajar 
mengajar atau guru yang 
bertanya dan peserta didik 
menjawabnya 
Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa internalisasi 
nilai-nilai Islam melalui 
pembelajaran biologi adalah upaya 
memasukkan nilai-nilai Islam 
dalam mata pelajaran biologi 
melalui metode pembelajaran yang 
tepat, dengan tujuan menanamkan 
nilai keislaman pada diri siswa 
untuk membentuk akhlaqul 
alkarimah. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian pada dasarnya adalah 

suatu kegiatan atau proses sitematis 
untuk memecahkan masalah yang 
dilakukan dengan menerapkan 
metode-metode yang dapat 
dipergunakan selama penelitian 
berlangsung dari awal sampai akhir 
untuk mendukung kefalitan data. 
Uraian-uraian mengenai metode-
metode penelitian yang digunakan 
meliputi: jenis penelitian, teknik 
pengumpulan data, sumber dan 
penelitian, metode analisis data. 
1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam 
skripsi ini adalah tergolong 
penelitian lapangan (field 
research) karena penelitian ini 
langsung menggali data dan 
informasi di lapangan. Di samping 
itu penelitian ini juga termasuk 
penelitian kualitatif, yaitu 
penelitian yang menggunakan 
paradigma pengetahuan 
berdasarkan pandangan 
kontruktivist (seperti makna jamak 
dari pengalaman individu, makna 
yang secara sosial dan historis 
dibangun dengan maksud 
mengembangkan suatu teori atau 
pola). 

Adapun pendekatan yang 
digunakan dalam melaksanakan 
penelitian ini adalah pendekatan 
deskriptif kualitatif. Metode 
deskriptif kualitatif adalah 
menggambarkan atau melukiskan 
keadaan apa adanya tentang suatu 
variable, gejala atau keadaan 
berdasarkan fakta-fakta yang 
tampak sebagaimana mestinya 
(Suharsimi Arikunto, 1990: 310). 

Berdasarkan tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah untuk menggambarkan 
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pelaksanaan yang dilakukan 
sekolah dan guru IPA (Biologi) 
dalam menginternalisasikan nilai-
nilai Islam pada mata pelajaran 
IPA (Biologi) di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta.  

2. Sumber data penelitian 
Sumber data dalam 

penelitian adalah subjek darimana 
data dapat diperoleh (Suharsimi, 
1998: 114), sebagaimana 
dikemukakan dari awal, penelitian 
ini adalah kualitatif, maka sumber 
data dapat digolongkan menjadi 
dua, yaitu data primer/utama dan 
data sekunder.  

Menurut Lofland dalam 
Moleong (2005: 157) sumber data 
utama dalam penelitian kualitatif 
berupa kata-kata dan tindakan. 
Dalam penelitian data primer 
diperoleh dari wawancara dengan 
responden. Sumber data utama 
dalam penelitian ini adalah kata-
kata dan tindakan guru yang 
mencerminkan adanya 
pelaksanaan internalisasi nilai-
nilai Islam pada mata pelajaran 
IPA (Biologi) di ruang kelas. 
Wawancara juga ditujukan kepada 
Kepala Sekolah untuk mengetahui 
profil sekolah dan Guru Biologi 
untuk mengetahui internalisasi 
yang dilakukan itu sudah berjalan 
dengan baik atau belum serta 2 
orang siswa dalam penerapan 
internalisasi nilai-nilai Islam ke 
dalam  proses pembelajaran 
biologi yang dilakukan guru. 

Data sekunder ialah data 
selain primer atau utama yang 
sifatnya menunjang dan 
melengkapi data primer. Adapun 
data sekunder dalam penelitian ini 
diperoleh dari: dokumen, rekaman, 

arsip, dan termasuk  hasil 
pengamatan langsung. 

3. Teknik pengumpulan data. 
Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling 
strategi dalam penelitian, kerena 
tujuan utama dari penelitian 
adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan 
data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi 
standar data yang ditetapkan. 

a. Tekinik Interview (Wawancara) 
Sutrisno Hadi (1983: 20) 

menyatakan bahwa metode 
interview adalah teknik 
pengumpulan data dengan cara 
tanya jawab sepihak yang 
dikerjakan secara sistematis. 
Teknik wawancara yang penulis 
gunakan adalah teknik 
wawancara bebas terpimpin, 
yaitu wawancara yang dalam 
pelaksanaannya pewawancara 
membawa garis besar hal-hal 
yang akan ditanyakan 
(Suharsimi, 1998: 27). 

Wawancara dilakukan 
dengan menggunakan interview 
bentuk terbuka sehinnga 
memperoleh data yang luas dan 
mendalam dan menggunakan 
wawancara bebas terpimpim, 
yaitu menggunakan pedoman 
yang akan memimpin jalannya 
tanya jawab sehingga akan 
diperoleh data-data yang relevan 
dengan maksud penelitian. 

Metode ini digunakan 
untuk menggali data tentang 
bagaimana internalisasi nilai-
nilai Islam pada pelajaran IPA 
(Biologi). Sedangkan obyek 
yang diwawancarai adalah 
siswa, guru mata pelajaran IPA 
(Biologi) serta kepala sekolah 
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SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta. 

b. Teknik Observasi 
Observasi adalah 

pengamatan yang dilakukan 
secara sengaja, sistematis 
mengenai fenomena sosial 
dengan gejala-gejala psikis 
untuk kemudian dilakukan 
pencatatan (Joko Subagyo, 2011: 
63).  

Metode observasi yang 
peneliti gunakan adalah metode 
observasi yaitu peneliti terlibat 
langsung dengan kegiatan 
sehari-hari orang yang sedang 
diamati atau yang digunakan 
sebagai sumber data penelitian 
(Sugiyono, 2007: 64).  

Metode ini digunakan 
secara langsung untuk 
mengamati keadaan kegiatan 
belajar mengajar mata pelajaran 
IPA (Biologi) yang 
diinternalisasikan dengan nilai-
nilai Islam di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta. 

c. Teknik Dokumentasi 
Menurut Herdiyansyah 

studi dokumentasi adalah salah 
satu metode pengumpulan data 
kualitatif dengan melihat atau 
menganalisis dokumen-dokumen 
yang dibuat oleh subyek sendiri 
atau oleh orang lain tentang 
subyek. Studi dokumentasi 
merupakan salah satu cara yang 
dapat dilakukan peneliti 
kualitatif untuk mendapatkan 
gambaran dari sudut pandang 
subyek melalui suatu media 
tertulis dan dokumentasi lainnya 
yang ditulis atau dibuat langsung 
oleh subyek yang bersangkutan 
(Haris Herdiyansyah, 2012: 
143). 

Penulis mernggunakan 
metode dokumentasi guna untuk 
memperoleh data tentang letak 
geografis, sejarah berdirinya 
SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta, visi dan misi, struktur 
organisasi, sarana prasaran, dan 
keadaan siswa dan guru agar 
tidak terjadi kekeliruan. 

4. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, 
kategori, dan satuan uraikan dasar 
sehingga dapat ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hepotesis 
kerja seperti yang disarankan oleh 
data. Data yang terkumpul banyak 
sekali dan terdiri dari catatan 
lapangan dan komentar peneliti, 
gambar, foto, dokumen berupa 
laporan, biografi, artikel, dan 
sebagainya (Lexy J. Moleong, 
2002 : 103). 

Adapun metode yang 
digunakan penulis adalah  metode 
deskriptif kualitatif, metode 
kualitatif adalah metode yang 
dilakukan terhadap data-data yang 
berupa informasi, uraian dalam 
bentuk bahasa prosa kemudian 
dikaitkan dengan data lainnya 
untuk mendapatkan kejelasan 
terhadap suatu kebenaran atau 
sebaliknya sehingga memperoleh 
gambaran baru ataupun 
menguatkan suatu gambaran yang 
sudah ada dan sebaliknya 
(Subagyo, 2011: 106). 

Dalam penelitian deskriptif 
kualitatif teknik pengumpulan data 
yang digunakan sudah jelas, yaitu 
diarahkan untuk menjawab 
rumusan masalah. Berdasarkan 
pada tujuan penelitian yang akan 
dicapai maka dimulai dengan 
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menelaah seluruh data yang sudah 
tersedia dari berbagai sumber 
yaitu pengamatan, wawancara dan 
dokumentasi dengan mengadakan 
reduksi data, yaitu data-data yang 
diperoleh di lapangan dirangkum 
dengan hal-hal yang pokok serta 
disusun lebih sistematis, sehingga 
mudah dikendalikan. 

Metode ini digunakan untuk 
mengetahui apakah Internalisasi 
Nilai-nilai Islam Melalui 
Pembelajaran IPA (Biologi) di 
SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta sudah berjalan dengan 
baik atau belum. 

 
HASIL PENELITIAN BAB III 

Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Ibu Zulaikah selaku guru 
Biologi di SMP Muhamaddiyah 10 
Surakarta, bahwa: 

“Tujuan umum dari Internalisasi 
nilai-nilai Islam pada mata pelajaran 
biologi di SMP Muhamaddiyah 10 
Surakarta adalah menciptakakan 
akhlaqul karimah. Selain itu supaya 
siswa juga lebih mudah dalam 
memahami ilmu pengetahuan alam, 
selanjutnya siswa bisa membuka 
rahasia-rahasia alam dan pada 
akhirnya dapat menambah rasa 
syukur kepada Allah dan mengerti 
bahwa semua ilmu itu sumbernya 
satu yaitu dari al-Qur’an, kemudian 
antara ilmu qauliyah dan ilmu 
kauniyah itu haruslah sejalan, dan 
tak boleh bertentangan” 
(Wawancara dengan guru Biologi, 
Tanggal 18 April 2013, Pukul 09.00 
WIB, di Ruang Guru). 

Internalisasi nilai-nilai Islam di 
SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 
bertujuan untuk menciptakan akhlaqul 
karimah perserta didik agar bertambah 
rasa keimanan dan syukur kepada 

Allah Swt dan mengetahui bahwa 
semua ilmu itu bersumber dari al-
Qur’an. Senada yang diungkapkan 
oleh bapak Mahmud Hasni selaku 
kepala SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta bahwa: 

“Tujuan internalisasi nilai-nilai 
Islam pada mata pelajaran umum 
khususnya pelajaran Biologi adalah 
untuk meningkatkan keimanan 
siswa dan ketergantungan kepada 
Allah Swt sehingga anak-anak bisa 
menempatkan iman yang teguh dan 
kokoh” (Wawancara dengan kepala 
sekolah, Tanggal 03  Mei 2013, 
Pukul 09.45 WIB, di Ruang kepala 
sekolah). 

Penginternalisasian nilai-nilai 
Islam pada mata pelajaran Biologi 
sangatlah perlu dilaksanakan, dan 
tentunya menggunakan langkah-
langkah atau metode yang ditempuh 
untuk melaksanakan internalisasi 
nilai-nilai tersebut. 

“Proses penginternalisasian 
nilai-nilai Islam pada mata pelajaran 
Biologi sangatlah perlu dilaksanakan, 
dalam penginternalisasian tersebut 
tentunya menggunakan cara atau 
metode agar tercapainya internalisasi 
nilai-nilai Islam tersebut. Dengan 
demikian, untuk mempermudah dalam 
menginternalisasi nilai-nilai Islam 
kepada siswa melalui pembelajaran 
biologi maka metode atau cara yang 
digunakan guru biologi dalam proses 
belajar mengajar yaitu metode 
ceramah dan demonstrasi” 
(Wawancara dengan guru Biologi, 
Tanggal 18 April 2013, Pukul 09.00 
WIB, di Ruang Guru). 

Internalisasi nilai-nilai Islam 
pada mata pelajaran Biologi sangatlah 
perlu dilaksanakan, dalam 
penginternalisasian tersebut guru 
menggunakan cara atau metode 
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ceramah dan demonstrasi. 
Penggunakan metode pembelajaran 
tersebut bertujuan untuk 
mempermudah proses kegiatan belajar 
mengajar dan dapat mengkondisikan 
siswa untuk lebih fokus dalam 
mengikuti pembelajaran dikelas. 

Dalam setiap mata pelajaran, 
guru harus menanamkan nilai-nilai 
Islam, dan secara otomatis guru juga 
harus mencerminkan nilai-nilai Islam 
ketika mengajar, misalnya sebelum 
kegiatan belajar dimulai siswa 
diharuskan membaca tadarus selama 
10-15 menit selanjutnya saat guru 
masuk kelas mengucapkan salam 
kepada siswa dan mengawali 
pembelajaaran dengan membaca 
basmalah. Begitupun akhirnya pada 
saat pembelajaran selesai guru 
mengajak siswa membaca hamdalah 
bersama-sama dan ketika keluar kelas 
guru memberi salam kepada siswa. 

Dalam berbagai kegiatan pasti 
tidak akan berjalan dengan sangat 
mulus dan pastinya akan menemui 
kendala-kendala dalam menjalankan 
nya, begitu juga dalam kegiatan 
internalisasi yang dilakukan di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta tidak 
semuanya berjalan lancar dan juga 
benyak menuai kendala baik dari 
siswanya sendiri ataupun dari 
bapak/ibu guru.  
a. Faktor pendukung 

Dari hasil observasi dan 
wawancara terhadap para guru, 
siswa dan kepala sekolah di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta 
bahwasannya ada beberapa faktor 
baik yang mendukung dan 
menghambat proses kegiatan 
internalisasi nilai Islam kepada 
siswa.  

“Terkait dalam faktor 
pendukung tersebut kepala sekolah 

memberikan arahan kepada guru-
guru dalam setiap pembelajaran 
untuk menyelipkan ayat-ayat al-
Qur’an, serta mengadakan 
pengajian setiap satu bulan sekali 
untuk memberi bekal ilmu 
pengetahuan Islam” (Wawancara 
dengan kepala sekolah, Tanggal 10  
Mei 2013, Pukul 09.30 WIB, di 
Ruang kepala sekolah). 

Selain itu dari lembaga 
sekolahnya sendiri bervisi Islam 
sehingga menumbuhkan kesadaran 
akan pentingnya menginternalisasi 
kan Ilmu agama ke dalam Ilmu 
Biologi dan mayoritas siswanya 
memiliki latar belakang Islam 
sehingga pada saat guru 
menyampaikan materi dengan 
menyisipkan nilai-nilai Islam 
mendapat respon bagus dari siswa 
(hasil observasi dan wawancara 
dengan Guru Biologi, Tanggal 6  
Mei 2013, Pukul 09.30 WIB). 

Selanjutnya hasil wawancara 
dengan ibu Zulaikah selaku guru 
Biologi di SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta menyatakan bahwa 
faktor yang mendukung dalam 
menginternalisasikan nilai-nilai 
Islam yaitu berdasarkan tujuan dari 
mengajarkan Islam itu harus secara 
kaffah sesuai dengan al-Qur’an dan 
as-Sunnah, kemudian nilai-nilai 
Islam itu diimplementasikan ke 
dalam mata pelajaran Biologi 
(Wawancara dengan guru Biologi, 
Tanggal 10  Mei 2013, Pukul 09.30 
WIB, di Ruang Guru). 

Adapun hasil wawancara 
dengan salah satu siswa SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta 
mengenai faktor yang mendukung 
dalam menginternalisasikan nilai-
nilai Islam pada mata pelajaran 
Biologi yaitu: 
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1) Membuat saya semangat dalam 
belajar  karena selain 
mendapatkan ilmu Biologi, saya 
juga mendapat ilmu agama serta 
menambah keimanan saya.  

2) Dari dalam diri saya sendiri 
selalu bersemangat serta 
termotivasi untuk berbuat baik.  

3) Guru mata pelajaran Biologi 
baik, ramah dan sabar, dalam 
menyampaikan mata pelajaran 
mudah dipahami sehingga 
mendorong atau memotivasi 
saya untuk lebih giat belajar 
(Wawancara dengan siswa, 
Tanggal 13  Mei 2013, Pukul 
12.30 WIB, di Ruang kelas). 

b. Faktor penghambat 
Dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai Islam dalam mata 
pelajaran Biologi tentunya 
memiliki hambatan, sesuai 
wawancara dengan Ibu Zulaikah 
selaku guru Biologi di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta: 

“Yang menjadi faktor 
penghambat dalam 
menginternalisasikan nilai-nilai 
Islam pada siswa adalah dari 
kalangan keluarga yag kurang 
mendukung karena kemampuan 
orang tua dalam pengetahuan 
tentang agama yang minim, karena 
jika orang tua paham tentang 
agamanya minim akan sulit untuk 
mendidik anak-anaknya sehingga 
jika mereka di rumah tidak 
terkontrol dengan baik maka anak 
sulit untuk memahami keislaman. 
Kemudian untuk menanamkan nilai 
syariah kepada anak itu sulit, 
karena terkadang anak itu jarang 
mengenal hukum Islam apalagi 
anak yang dari SD umum” 
(Wawancara dengan guru Biologi, 

Tanggal 18 April 2013, Pukul 
09.00 WIB, di Ruang Guru). 

Salah satu faktor penghambat 
dalam menginternalisasikan nilai-
nilai Islam melalui pembelajaran 
Biologi yaitu dari minimnya 
pengetahuan agama di kalangan 
keluarga (orang tuanya) peserta 
didik dan faktor lain berasal dari 
latar belakang pendidikan peserta 
didik yaitu anak yang berasal dari 
SD umum. 

Sejalan dengan yang 
diungkapkan oleh bapak Mahud 
Hasni selaku kepala sekolah di 
SMP Muhammadiyah 10 
menerangkan bahwa hambatan 
dalam menginternalisasikan nilai-
nilai Islam yaitu: 

 “Orang tua yang kurang 
mengontrol dan kurang 
memberikan bimbingan yang 
intensif, dari lingkungan 
masyarakat yang kurang 
mendukung, dan HP, warnet, game, 
TV juga dapat mengganggu jika 
anak tidak bisa mengkondisikan 
serta lingkungan yang belum bisa 
sejalan dengan visi misi sekolah 
(Wawancara dengan kepala 
sekolah, Tanggal 10  Mei 2013, 
Pukul 09.30 WIB, di Ruang kepala 
sekolah). 

Adapun hasil wawancara 
dengan murid yang mejadi 
penghambat dalam pembelajaran 
yaitu dalam kegiatan belajar 
mengajar saat penyampaian materi 
monoton sehingga dalam belajar 
menjadi bosen dan jenuh apalagi 
saat kegiatan belajar berlangsung 
kelas lain ramai yang membuat 
konsentrasi belajar terganggu 
(Wawancara dengan siswa, 
Tanggal 13  Mei 2013, Pukul 12.30 
WIB, di Ruang kelas). 
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c. Upaya dalam mengatasi hambatan 
Internalisasi nilai-nilai Islam. 

Untuk mengatasi hambatan 
dalam menginternalisasikan nilai-
nilai Islam tersebut maka, dalam 
menginternalisasilan (memasukan) 
nilai-nilai Islam itu secara pelan-
pelan karena anak itu mempunyai 
kemampuan yang berbeda-beda 
dan dari latar belakang yang 
berbeda-beda sehingga untuk 
menanmkan nilai-nilai Islam itu 
pelan-pelan dan sabar agar anak 
mudah memahami. Proses untuk 
mengatasi hambatan dalam 
penanaman nilai-nilai Islam 
diperlukan kesabaran agar anak itu 
mudah dalam memahami apa yang 
dijelaskan oleh guru (Wawancara 
dengan guru Biologi, Tanggal 18 
April 2013, Pukul 09.00 WIB, di 
Ruang Guru).  

Paparan di atas menegaskan 
bahwa proses internalisasi nilai 
Islam di SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta juga mempunyai 
beberapa faktor pendukung dan 
penghambat, akan tetapi dengan 
semua itu bapak/ibu guru selaku 
pihak sekolah berusaha 
meminimalisir dan berusaha 
memperbaikinya agar proses 
belajar pembinaan nilai-nilai Islam 
ini berjalan dengan baik. Walau 
faktor-faktor yang lain juga banyak 
yang mempengaruhi seperti 
fasilitas sekolah yang semakin baik 
dan meningkat, media informasi 
dan teknologi yang semakin 
canggih dan berkembang, dan 
psikologis para siswa yang 
berbeda-beda dalam menerima 
suatu proses internalisasi nilai-nilai 
Islam di SMP Muhamadiyah 10 
Surakarta. 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan mengenai Internalisasi 
nilai-nilai Islam pada mata pelajaran 
biologi kelas IX di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta tahun 
pelajaran 2012/213, melalui teknik 
wawancara, dokumentasi, serta 
observasi maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Cara menginternalisasikan nilai-

nilai Islam pada mata pelajaran 
biologi kelas IX di SMP 
Muhammadiyah 10 Surakarta 
tahun pelajaran 2012/213 melalui 
metode-metode sebagai berikut: 
a. Metode Ceramah 
b. Metode Demontrasi 

2. Faktor pendukung dan 
penghambat internalisasi nilai-
nilai Islam antara lain: 
a. Faktor pendukung terdapat 

dari: diri guru, lembaga 
pendidikan tersebut dan diri 
siswa. 

b. Faktor penghambat terdapat 
dari: latar belakang pendidikan 
keluarga (orang tua) dan 
lingkungan sekitar. 
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