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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

No.20 Thn 2003). 

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 bertanggung jawab 

(UU No.20 Thn 2003). 

Menurut Omar Muhammad al-Touny al-Syaebany pendidikan adalah 

usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa 

kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah 

perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan 

sosial, serta hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup (dalam 

Sudarno Shobron Dkk, 2009: 268). 



 
2 

 

Pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan 

keseluruhan potensi manusia seharusnya 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). 

Menurut Hamalik, Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi 

terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

(dalam Wina Sanjaya, 2011: 6). 

Ilmu pengetehuan alam (IPA) merupakan konsep pembelajaran alam 

dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan 

manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan dan 

juga perkembangan teknologi, karena IPA memiliki upaya untuk 

membangkitkan minat manusia serta kemampuan dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang alam semesta yang 

mempunyai banyak fakta yang belum terungkap dan masih bersifat rahasia 

sehingga hasil penemuannya dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan 

alam yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh sebab itu untuk memperbaiki pendidikan IPA khususnya mata 

pelajaran biologi di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta diperlukan 

pembenahan kurikulum dan pengajaran yang tepat dalam pendidikan IPA 
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dengan memasukkan nilai-nilai Islam atau yang disebut dengan internalisasi 

pendidikan. 

Pengintegrasian Imam dan takwa (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. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu: pertama, pengintegrasian filosofis, yakni bila tujuan fungsional mata 

pelajaran umum sama dengan tujuan fungsional mata pelajaran agama. 

Misalnya, Islam mengajarkan perlunya hidup sehat, sementara ilmu kesehatan 

juga begitu. Matematika mengajarkan ketelitian, kejujuran, Islam juga 

mengajarkan demikian. Kedua, penyandingan ilmu umum dan ilmu agama 

dilakukan karena konsep agama berlawanan dengan konsep pengetahuan 

umum. Misalnya, guru Biologi mengajarkan manusia berasal dari monyet, 

sedangkan guru PAI mengajarkan manusia berasal dari Adam yang berasal 

dari tanah. Hal-hal yang berlawanan tersebut harus diselesaikan, dan peserta 

didik jangan sampai diajari konsep yang berlawanan. Misalnya, untuk teori 

penciptaan manusia tersebut bisa dipertemukan pada aspek teori evolusinya, 

sedangkan perbedaannya terletak pada asal usulnya (Muhaimin, 2009: 43). 

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 
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dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Namun spesialisasi itu harus 

ditempatkan dalam kerangka saling berhubungan antara satu ilmu dengan 

ilmu lainnya. 

Integrasi ilmu pengetahuan ini, menurut Kuntowijoyo, sangat signifikan 

dalam rangka menjawab persoalan yang selama ini dirasakan di dunia 

pendidikan, yaitu dualisme antara ilmu umum dan ilmu agama. Dualisme ini 

sangat mencolok jika diamati adanya perbedaan dan bahkan dikhotomi antara 

pendidikan agama dan pendidikan umum (dalam Abuddin Nata, 2003: 87-

88). 

Integrasi ilmu pengetahuan pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk 

menstransformasikan nilai-nilai keislaman ke dalam berbagai bidang 

kehidupan manusia, khususnya ilmu pengetahuan. Dengan islamisasi ilmu 

pengetahuan dapat diketahui dengan jelas, bahwa Islam bukan hanya 

mengatur segi-segi ritualitas dalam arti shalat, puasa, zakat dan haji 

melainkan sebuah ajaran yang mengintegrasikan segi-segi kehidupan 

duniawi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi (Abuddin Nata, 2009: 

432). 

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.  
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Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

serta berakhlak mulia. Peran guru akan membentuk karakteristik anak didik 

dan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, cakap mandiri, berguna bagi 

agama, nusa dan bangsa, terutama bagi kehidupan yang akan datang. 

Untuk menumbuhkan nilai-nilai Islam pada peserta didik maka perlu 

adanya program yang memadukan antara pelajaran umum dengan pelajaran 

agama melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam proses belajar mengajar 

menginternalisasikan nilai agama merupakan tujuan pendidikan untuk 

menjadikan manusia yang baik dan berakhlak mulia. 

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. 

SMP  Muhammadiyah 10 Surakarta dapat dikatakan bagus dan maju  

dilihat dari bangunan fisiknya dan terutama fasilitas yang ada, bangunan SMP  

tersebut sudah dapat dikatakan baik karena Fasilitas yang ada juga cukup 

memadai, misalnya adanya laboratorium, perpustakaan, dan UKS. 

Pada pelajaran IPA (Biologi) merupakan salah satu ilmu yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia dan alam. Berdasarkan 

pengamatan penulis, di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta berupaya 

meningkatkan mutu pendidikan dengan mengutamakan proses pembelajaran 
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yang seefektif mungkin yaitu pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran (laptop dan LCD). Sejalan dengan itu maka SMP tersebut yang 

berlabel Islam mengupayakan internalisasi nilai-nilai Islam melalui 

pembelajaran IPA (Biologi) sehingga tidak ada lagi pemilahan antara ilmu-

ilmu agama dan ilmu umum, antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi.  

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta berupaya untuk membangun akhlak 

peserta didik menjadi sempurna salah satunya dengan cara memasukkan 

nilah-nilai Islam kedalam pelajaran umum. Seperti halnya yang dilakukan 

oleh Guru Biologi yang telah mentransfer nilai-nilai Islam dalam proses 

belajar mengajar di kelas. Dengan demikian peserta didik akan mampu 

bersanding dengan manusia lainnya dalam bingkai kedamaian. 

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 megadakan penelitian dengan judul 

“Internalisasi Nilai-nilai Islam melalui Pembelajaran IPA (Biologi) di 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

 
B. Penegasan Istilah 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan untuk menghindari 

kesalah pahaman pengertian dalam judul skripsi di atas maka perlu adanya 

penjelasan istilah dalam skripsi ini. 
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1. 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). 

2. 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 pada-Nya (Zuhairini, 1995: 35). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Islam adalah 

penyempurnaan manusia sesuai dengan hakikatnya menuju jalan Allah dan 

yang bersumber dari pada-Nya. 

3. Mata Pelajaran IPA (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). Jadi 

mata pelajaran biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

aspek kehidupan, yang mencakup semua makluk hidup dalam berbagai 

aspek kehidupannya. 

Dari definisi di atas maka dapat dipaparkan bahwa Internalisasi 

Nilai-nilai Islam Melalui Pembelajaran IPA (Biologi) adalah upaya yang 
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dilakukan dengan sadar untuk  menanamkan nilai-nilai Islam melalui ilmu 

hayat atau ilmu pengetahuan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana cara menginternalisasikan (memasukkan) nilai-nilai Islam 

melalui pembelajaran IPA (Biologi) di SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai-nilai Islam pada 

pelajaran IPA (Biologi) di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta ? 

 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan cara menginternalisasikan (memasukkan) 

nilai-nilai Islam melalui pembelajaran (IPA) Biologi di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat internalisasi 

nilai-nilai Islam pada pelajaran IPA (Biologi) di SMP Muhammadiyah 

10 Surakarta. 
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2. 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. 

 
E. Kajian Pustaka 

Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang 

hasil penelitian yang diperoleh terdahulu dan ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilakukan. 
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Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penulis menemukan 

beberapa hasil penelitian yang  relevan untuk mendukung penelitian tersebut 

antara lain: 

Syamsiyah Setyaningsih (UMS, 2007), dalam skiripsinya yang 

berjudul: “Faktor-Faktor Kendala Internalisasi Pendidikan Agama Islam pada 

Siswa Madrasah Aliyah 1 Boyolali”. Dia menjelaskan Pendidkan Agama 

Islam merupakan pendidikan yang tidak hanya cukup untuk diketahui dan 

hanya menjadi pengetahuan saja sehingga hanya sampai pada pengetahuan 

kognitif. Lebih dari itu, Pendidkan Agama Islam merupakan ilmu 

pengetahuan yang aplikatif, yaitu ilmu yang harus ditintak lanjuti dengan 

sebuah pemahaman, penghayatan dan pandangan hidup yang mampu 

mengantarkan prilaku siswa sesuai dengan nilai-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 

kepribadiannya (H. M. Arifin,  1991:10). 

Ema Nur’Aini (UMS, 2007), dalam skiripsinya yang berjudul: “Upaya 

Internalisasi Nilai-nilai Islam dalam Mata Pelajaran Sains Kelas III di Mi Al-

Islam Kartasura Tahun Ajaran 2007-2008” menjelaskan, 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 mengkaitkan nilai-nilai religi yang terdapat pada 

ayat-ayat al-Qur’an dengan mata pelajaran sains. 
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Iwan (UIN, 2009), dalam skripsinya yang berjudul “Internalisasi Nilai-

nilai Pendidikan Agama Islam pada Pelajaran Biologi di SMA Negeri 2 

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. 

Muhamad Hailan (UMS, 2012), dalam skripsinya yang berjudul 

“Internalisasi Nilai-nilai Aqidah Islam Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas X 

(Sepuluh) Di SMA IT Nur Hidayah Kartasura”, menyimpulkan 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: Iman kepada Allah Swt, Iman kepada Malaikat-malaikat Allah, Iman 

kepada Kitab-kitab Allah, Iman kepada Rasul-rasul Allah, Iman kepada Hari 

akhir atau kiamat, Iman kepada Qadha dan Qadar atau takdir. 

Muammar Kadafi (UMS, 2010), dalam skripsinya yang berjudul 

“Internalisasi Nilai-nilai Akhlak Melalui Pembelajaran al-Qur’an Hadits di 

SMP Muhammadiyah 8 Surakarta”, menyimpulkan bahwa: Nilai-nilai akhlak 

yang diinternalisasikan di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta adalah sebagai 

berikut: Penanaman moralitas siswa untuk menjadi manusia yang berakhlak 

mulia, Penanaman sejak dini untuk selalu membaca dan mencintai al-Qur’an, 
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Pembiasaan untuk selalu melaksanakan shalat fardhu secara berjam’ah serta 

shalat sunnah. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa belum ada yang meneliti tentang Internalisasi Nilai-nilai Islam Melalui 

Pembelajaran IPA (Biologi) dan juga dikarenakan waktu dan lokasi penelitian 

tidak sama/berbeda. Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti 

adalah SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

 
F. 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 contruktivist (seperti makna jamak 

dari pengalaman individu, makna yang secara sosial dan historis dibangun 

dengan maksud mengembangkan suatu teori atau pola). 
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Adapun pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian 

ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pendekatan deskriptif 

kualitatif adalah menggambarkan atau melukiskan keadaan apa adanya 

tentang suatu variable, gejala atau keadaan berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak sebagaimana adanya (Suharsimi Arikunto, 1990: 310).  

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan internalisasi nilai-nilai 

Islam melalui pembelajaran 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, 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. 
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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). 

Menurut Esterberg (2002), bahwa wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu (dalam Sugiyono, 2007: 72).  

Wawancara dilakukan dengan menggunakan interview bentuk 

terbuka sehinnga memperoleh data yang luas dan mendalam dan 

menggunakan wawancara bebas terpimpim, yaitu menggunakan 
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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 guru mata pelajaran IPA (Biologi), 

kepala sekolah, siswa di 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). 

Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa, Observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan (dalam, Sugiyono, 2007: 64) 

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 
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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 menggunakan 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). 

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh maka penulis 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan 

suatu fenomena dan keadaan dari data yang diperoleh kemudian 

dikumpulkan, diseleksi dan disusun untuk menarik kesimpulan-

kesimpulan data-data yang disusun. 
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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 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 dilaksanakan atau belum. 

 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang 

sistematis untuk memperoleh pengkajian dan pemahaman persoalan yang 

ada. Adapun sistematis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:  
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BAB I  Merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup 

beberapa sub bahasan, yaitu: Latar Belakang Masalah, Penegaan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II Adalah landasan teori internalisasi nilai-nilai Islam yang di 

dalamnya mencakup: (1) Pengertian Internalisasi Nilai-nilai Islam Melalui 

Pembelajaran IPA (Biologi), (2) Dasar-dasar internalisasi nilai Islam pada 

mata pelajaran, (3) Nilai-nilai Islam yang diinternalisasikan, (4) Tujuan 

internalisasi nilai-nilai Islam pada mata pelajaran, (5) Cara 

menginternalisasikan nilai-nilai Islam pada mata pelajran. 

BAB III Laporan penelitian pada bab ini dibagi dua pembahasan, (1) 

Gambaran umum tentang SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang mencakup 

Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya, Letak Geografis, Visi dan Misi, 

tujuan, Struktur Organisasi, keadaan siswa dan guru serta sarana dan 

prasarana. (2) menginternalisasikan nilai-nilai Islam melalui pembelajaran 

IPA (Biologi), melipui: nilai-nilai Islam yang diinternalisasikan, cara 

menginternalisasikan, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan 

internalisasi nilai-nilai Islam melalui pelajaran IPA (Biologi), serta cara 

mengatasinya. 

BAB IV  Analisis data Internalisasi Nilai-nilai Islam pada Pelajaran 

IPA (Biologi) di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta serta faktor pendukung 

dan penghambat Internalisasi nilai-nilai Islam pada mata pelajaran biologi. 

BAB V   Penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan, 

saran, dan kata penutup. 


