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INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP 

PESERTA DIDIK (Sekolah Dasar Muhammadiyah Kriyan Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara Tahun 2016/2017) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan internalisasi 

nilai-nilai pendidikan agama Islam terhadap perkembangan anak. Penelitian ini 

dilatarbelakangi urgensinya pendidikan agama Islam untuk membentuk mental 

kepribadian anak dalam usia sejak dini. Diharapkan anak didik mampu tumbuh menjadi 

manusia yang konsisten dalam menjalankan syari’at agama Islam sehingga mampu 

membentuk mental yang berkemajuan di era yang serba modern. 

Beberapa hal yang menjadi keprihatinan dewasa ini adalah semakin menurunnya 

nilai-nilai karakter, hal ini ditandai dengan rusaknya moral generasi muda, mulai dari 

tawuran anatar pelajar, pembunuhan, seks bebas dan lain-lain. Berbagai upaya dilakukan 

untuk mengatasi dekadensi moral diantaranya adalah internalisasi pendidikan agama 

Islam di lingkungan pendidikan. 

SD Muhammadiyah Kriyan Jepara merupakan sekolah binaan Persyarikatan 

Muhammadiyah yang unggul dan mendapat kepercayaan masyarakat. SD 

Muhammadiyah Kriyan Jepara kerap menorehkan prestasi yang dapat membawa nama 

baik pendidikan Muhammadiyah, khususnya di Jepara. Faktor yang membuat peneliti 

tertarik untuk meneliti SD Muhammadiyah Kriyan Jepara adalah karena memiliki 

Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter Islami. Budaya Islami yang 

diterapkan oleh guru dan siswa mampu meningkatkan budaya berkemajuan di 

lingkungan sekolah. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengambil latar SD 

Muhammadiyah Kriyan Jepara. Metode pengumpulan datanya adalah indept interviews, 

observasi partisipan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis 

data diskriptif yang mencakup tiga kegiatan bersamaan, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) Internalisasi nilai-nilai 

pendidikan agama Islam dengan penanaman teori/ ilmu yang dikuatkan dengan firman 

Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW; 2) Internalisasi nilai-nilai pendidikan 

agama Islam dilakukan dengan kisah-kisah teladan dan hikmah kehidupan; 3) 

Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dilakukan dengan pembelajaran materi 

agama dan umum yang saling terkoneksi melalui sinergitas kurikulum pendidikan 

nasional dan Kemuhammadiyahan; 4) Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam 

dilakukan melalui program pembiasaan intelektualitas, spiritualitas dan humanitas. 

 

Kata Kunci: Internalisasi; nilai; Pendidikan; 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze and describe the internalization of the values of 

Islamic education on the development of children. This research is based on the urgency 

of Islamic religious education to form the mental personality of children in the early age. 

It is expected that students can grow into a consistent man in running the Shari'ah of 

Islam so as to form a mental advancement in a modern era. 

Some things that concern today are the decline in the values of character, this is 

marked by the moral damage of the young generation, ranging from brawling students, 

murder, free sex and others. Various efforts are made to overcome moral decadence such 

as the internalization of Islamic religious education in the educational environment. 

SD Muhammadiyah Kriyan Jepara is a leading Muhammadiyah Persyarikatan 

school that won and won public trust. SD Muhammadiyah Kriyan Jepara often incised 

achievements that can bring the good name of Muhammadiyah education, especially in 

Jepara. Factors that make researchers interested to examine the SD Muhammadiyah 

Kriyan Jepara is because it has a superior Human Resources and Islamic character. The 

Islamic culture applied by teachers and students is able to improve the culture of 

advancement in the school environment. 

This research is qualitative research, taking background of SD Muhammadiyah 

Kriyan Jepara. Methods of data collection are indept interviews, participant observation 

and documentation. Data analysis was done by descriptive data analysis technique which 

includes three concurrent activities, data reduction, data presentation, and conclusion. 

The results of this study are 1) Internalization of Islamic religious education values with 

the planting of theory / science reinforced with the word of Allah and the hadith of the 

Prophet Muhammad SAW; 2) Internalization of Islamic religious education values is 

done with exemplary stories and wisdom of life; 3) Internalization of Islamic religious 

education values is done by studying religious and public material that are connected to 

each other through the synergy of national education curriculum and 

Kemuhammadiyahan; 4) Internalization of Islamic religious education values is done 

through the program of habituation of intellectuality, spirituality and humanity. 

 

Keywords: Internalization;value;education; 

 

1. PENDAHULUAN 

Dunia pendidikan akhir-akhir ini tidak terlepas dari kemajuan di berbagai 

bidang, baik sains, teknologi, komunikasi maupun bidang yang lainnya. 

Kemajuan-kemajuan tersebut memberikan nilai manfaat pada generasinya, 

namun tentu saja juga banyak sisi negatif yang diakibatkan oleh seiring dengan 
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kemajuan zaman. Kalau setiap orang tua tidak waspada terhadap apa yang 

dilakukan oleh anak, maka akan memengaruhi keberdayaan nilai-nilai, adat 

budaya, maupun norma-norma yang telah berlaku dalam masyarakat. 

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang tengah membuat dunia 

semakin kecil, membawa pengaruh yang besar pada norma-norma dan sistem 

nilai masyarakat, perilaku manusia, struktur keluarga, mobilitas masyarakat, 

kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Mencermati beberapa gejala-gejala yang 

terjadi pada akhir-akhir ini, maka tugas guru sebagai pendidik adalah 

menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada anak dengan kokoh agar 

nilai-nilai yang diajarkan kepadanya menjadi sebuah keyakinan yang dapat 

membentengi diri dari berbagai perilaku tercela. 

Dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia dari 

waktu ke waktu tampak semakin jelas. Gaya hidup modern ala Barat yang 

ditawarkan oleh negara-negara maju melalui berbagai sarana modern dengan 

cepat acapkali mudah diterima oleh masyarakat Indonesia tanpa upaya selektif. 

Dengan demikian, nilai-nilai modern Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

Islam sedikit demi sedikit merasuk ke dalam diri para generasi muslim dan 

menggeser nilai-nilai Islam yang selama ini telah tertanam ke dalam diri mereka. 

Maraknya penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang 

berbentuk tindak kekerasan, pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obat 

terlarang, disinyalir oleh banyak kalangan sebagai akibat dari derasnya arus 

globalisasi yang tidak seimbang dari dunia Barat dan Islam. 

Seiring pesatnya laju teknologi, globalisasi di segala bidang dan 

kemajemukan, kompleksitas persoalan manusia pun semakin bermunculan. 

Dunia modern ini memunculkan konsep-konsep moralitas tertentu, namun juga 

sebaliknya, mencabut alasan-alasan untuk menerima konsep-konsep tersebut. 

Pendidikan seacara kultural pada umumnya berada dalam lingkup peran, 

fungsi dan tujuan yang tidak berbeda. Semuanya hidup dalam upaya yang 

bermaksud mengangkat dan menegaskan martabat manusia melalui transmisi 
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yang dimilikinya, terutama dalam rangka membentuk transfer of knowedge dan 

transfer of values.
1
 

Dalam konteks ini secara jelas menjadi sasaran jangkauan pendidikan 

Islam,
2
 karena pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan 

nasional, sekalipun dalam kehidupan bangsa Indonesia tampak sekali terbedakan 

eksistensinya secara struktural. Sebagai pendidikan yang berlabel agama, maka 

pendidikan Islam memliliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses 

pengajarannya dibanding dengan pendidikan umum. 

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan 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. Peningkatan mutu sumber daya manusia (MSDM) 

merupakan kebutuhan mendesak yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah 

dalam mengahadapi era perkembangan teknologi dan informasi yang begitu 

cepat.
3
 

Pendidikan adalah pemindahan nilai-nilai, ilmu, dan keterampilan antara 

generasi tua dengan generasi muda untuk melanjutkan dan memelihara identitas 

masyarakat.3 Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi 

manusia pada aspek rohaniah dan jasmaniah harus berlangsung secara bertahap. 

Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi 

perkembangan dan pertumbuhan, baru dapat tercapai apabila berlangsung 

melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan dan 

pertumbuhan.
4
 

                                                                 
1
 Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5. 

2
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra 

Umbara), hlm. 76. 
3
 Nata Abudin, 2000,  Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 163. 

4
 Arifin Muzayyin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 12. 
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Pendidikan merupakan proses belajar dan penyesuaian individu-individu 

secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Suatu 

proses pendidikan bangsa dalam menyiapkan generasi mudanya untuk 

menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efesien. 

Kalau kita kembali pada pengertian pendidikan Islam, maka akan terlihat dengan 

jelas bahwa kemuliaan yang diharapkan dapat terwujud setelah orang mendapat 

pendidikan Islam, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya “insan kamil” 

dengan pola takwa. Insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat 

hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah 

swt.
5
 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Asy-Samsy: 7-10 

اَها اَها .َفأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها .َوَنْفٍس َوَما َسوَّ اَها  َوَقْد َخاَب َمنْ  .َقْد أَْفلََح َمْن َزكَّ َدسَّ  

Artinya: “Demi jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, 

sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya 

merugilah orang yang mengotorinya”. (QS. Asy-Syams [91]: 7-10).
6
 

 

Hal ini dapat dipahami bahwa tanpa melalui proses pendidikan, manusia 

dapat menjadi makhluk yang serba diliputi oleh dorongan-dorongan nafsu jahat, 

ingkar dan kafir terhadap Tuhannya. Hanya dengan melalui proses pendidikan, 

manusia akan dapat memanusiakan sebagai hamba Tuhan yang mampu menaati 

ajaran agama-Nya dengan penyerahan diri secara total sesuai ucapan dalam 

shalat. 

Bagaimana pun pendidikan merupakan salah satu kunci yang sangat 

esensial dalam kehidupan manusia. Baik buruknya sumber daya manusia 

tergantung dari pendidikan yang diperolehnya. Pendidikan adalah sebuah 

investasi sumber daya manusia. Jika pendidikan yang diperoleh seseorang 

memiliki kualitas yang mumpuni, maka baik juga sumber daya manusianya. 

                                                                 
5
 Zakiya Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 29. 

6
 Hendra,  Endang  Dkk,  Al-Qur’an  Cordoba,  (Bandung:  PT.  Cordoba  Internasional  

Indonesia, 2012), hlm. 595. 
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Maka dari itu, desain pendidikan selayaknya dipersiapkan secara matang 

sehingga hasil yang dicapai dapat memuaskan.
7
 

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk 

memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak-anak supaya selaras dengan 

alam dan masyarakat.
8
 Dahulu, masyarakat menyangka bahwa mengajar 

sebenarnya tidak lebih dari memindahkan isi kepala seorang guru, kalaulah 

memang ilmu itu ada di kepala, kepada kepala seorang atau beberapa murid. 

Dengan demikian, terjadilah proses belajar. Dengan kata lain, bahwa belajar 

sebenarnya hanya memindahkan isi suatu keranjang kepada keranjang-keranjang 

yang lain. 

Namun kemudian, kajian-kajian dalam psikologi, terutama dalam bidang 

proses belajar, menunjukkan bahwa memindahkan pengetahuan, apalagi nilai-

nilai, dari seorang kepada orang lain, apalagi kalau dari satu generasi ke generasi 

berikutnya akan tampak tidak sederhana. Dalam proses belajar mengajar, 

pertama, seorang pelajar tidak hanya sekedar menerima dalam keadaan pasif, 

tetapi juga aktif dan dinamis, bahkan juga selektif dan mempunyai syarat-syarat 

tertentu, seperti ada rangsangan yang dilakukan oleh guru. Kedua ,adanya 

respons terhadap rangsangan tersebut. Ketiga, haruslah respons itu diteguhkan 

dalam bentuk ganjaran dan penghargaan lainnya. Untuk dapat memahami 

persyaratan proses belajar mengajar yang demikian itu, membutuhkan bantuan 

psikologi.
9
 

Karena lembaga pendidikan merupakan aspek penting, maka perlu 

mengembangkan kurikulum berbasiskan internalisasikan nilai-nilai pendidikan 

Islam sejak dini dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, Lembaga 

pendidikan Islam (sekolah) harus memberikan materi-materi yang Islami untuk 

mencetak generasi yang mampu mengamalkan Al-Qur’an dan sunah dalam 

kehidupannya. 

                                                                 
7
 A. Syafi’i Ma’arif, Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: PT. 

Tiara Wacana, 1991), hlm. 15. 
8
 Ki Hajar Dewantara, Pendidikan, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), 

hlm. 14. 
9
 Ibid., hlm. 164. 
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Pendidikan agama Islam ialah usaha yang lebih khusus ditekankan untuk 

mengembangkan fitrah keberagaman (religiositas) subyek didik agar lebih 

mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.
10

 

Marimba, sebagaimana dikutip oleh Tafsir, memberikan definisi bahwa 

pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama.
11

 

Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian pendidikan agama Islam 

menurut perspektif kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu 

upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab Al-Qur’an dan 

Hadis, melalui keteladanan, kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta 

penggunaan pengalamaan. 

Sekolah merupakan aspek penting untuk pengembangan materi 

kurikulum berbasis nilai-nilai pendidikan Islam sejak dini dalam membentuk 

mental kepribadian yang berkemajuan. Karena itu, pendidikan agama Islam 

harus diinternalisasikan kepada peserta didik guna membentuk manusia yang 

utuh dan terampil. 

Internalisasi nilai-nilai pendidikan merupakan salah satu cara untuk 

membentuk mental manusia agar memiliki kepribadian yang bermoral dan 

berbudi pekerti luhur. Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam berarti 

membentuk mental kepribadian anak dalam usia sejak dini. Diharapkan anak 

didik mampu tumbuh menjadi manusia yang konsisten dalam menjalankan 

syari’at agama Islam sehingga mampu membentuk mental yang berkemajuan di 

era yang serba modern. 

SD Muhammadiyah Kriyan Jepara merupakan sekolah binaan 

Persyarikatan Muhammadiyah yang unggul dan mendapat kepercayaan 

                                                                 
10

 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 29. 
11

 A. Tafsir. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 

hlm. 24. 
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masyarakat. SD Muhammadiyah Kriyan Jepara kerap menorehkan prestasi yang 

dapat membawa nama baik pendidikan Muhammadiyah, khususnya di Jepara. 

SD Muhammadiyah Kriyan Jepara memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul 

dan berkarakter Islami. Budaya Islami yang diterapkan oleh guru dan siswa 

mampu meningkatkan budaya berkemajuan di lingkungan sekolah. Oleh sebab 

itu, animo masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya ke SD 

Muhammadiyah Kriyan Jepara sangat tinggi.
12

 

 Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengetahui lebih 

dalam terkait internalisasi pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 

Kriyan Jepara yang di susun dalam bentuk tesis dengan judul 

“INTERNALISASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP 

PERKEMBANGAN SISWA DI SD MUHAMMADIYAH KRIYAN JEPARA 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017”. Hal tersebut perlu diungkap agar dapat 

diketahui secara rinci, sejauh mana proses internalisasi nilai-nilai agama Islam 

serta hasilnya dalam mengembangkan sikap dan perilaku siswa, baik di bidang 

keagamaan, prestasi sekolah dan kepekaan sosial bermasyarakat. 

2. METODE PENELITIAN 

a. Paradigma Penelitian 

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yakni 

penelitian di lapangan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menguraikannya 

secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan 

dipecahkan.
13

 

b. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Peneliti memilih SD Muhammadiyah Kriyan Jepara sebagai tempat (kancah) 

studi kasus. Studi kasus adalah upaya pendekatan untuk meneliti gejala 

                                                                 
12

 Peneliti telah melakukan prapenelitian di SD Muhammadiyah Jepara pada Rabu, tanggal 3 

Agustus 2016 dengan observasi seperlunya. 
13

 Pascasarjana UMS, Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta: Pascasarjana UMS, 2014), hlm. 11. 
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sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.
14

 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis/normatif, yaitu suatu 

pendekatan yang digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan 

dengan ketuhanan atau sifat-sifat yang melekat dalam diri Allah.
15

 

Penggunaan pendekatan teologis ini untuk mengaitkan data-data, 

fakta-fakta, informasi, dan tindakan (fenomena) tentang pelaksanaan 

pendidikan agama Islam dan internalisasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan 

agama Islam pada proses belajar mengajar dengan dalil-dalil yang berkaitan 

dengan Allah. 

c. Obyek dan Subyek Penelitia 

Untuk penelitian yang bersifat kualitatif, tidak diperlukan metode 

penentuan populasi atau sampel. Dalam hal ini cukup menjelaskan siapa atau 

apa yang menjadi subyek dan obyek penelitian.
16

 

Obyek adalah tempat penelitian dilakukan.
17

 Obyek dalam penelitian 

ini adalah di SD Muhammadiyah Kriyan Jepara. Subyek penelitian adalah 

orang atau masyarakat yang akan digali informasinya.
18

 Subyek dalam 

penelitian ini adalah kepala kekolah, guru, karyawan, orang tua dan siswa 

SD Muhammadiyah Kriyan Jepara Tahun Pelajaran 2016-2017. Karena 

penelitin ini adalah penelitian kualitatif, maka subyek dalam penelitian ini 

akan menjadi informan. 

Obyek dalam penelitian ini adalah gambaran tentang pelaksanaan 

proses internalisasi nilai-nilai keagamaan Islam dan metode yang digunakan 

untuk memecahkan persoalan-persoalan siswa serta membangun pribadi 

anak yang religius. 

d. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan tentang 

penelitian internalisasi nilai-nilai agama Islam di SD Muhammadiyah Kriyan 

                                                                 
14

 Kemdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm. 509. 
15

 Pascasarjana UMS, Pedoman Penulisan…, hlm. 13-14. 
16

 Ibid., hlm. 6. 
17

 Ibid., hlm 18. 
18

 Ibid., hlm 18. 
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Jepara, maka dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

wawancara, observasi, dokumentasi. 

e. Metode Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganilisis 

data. Metode deskriptif kualitatif mencakup reduksi data, kategorisasi data, 

sintesisasi dan diakhiri dengan menyusun interpretatif selanjutnya menarik 

kesimpulan.
19

 

Pertama, setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi, maka peneliti melakukan reduksi data, yaitu menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga 

data terpilah-pilah, dan menyusunnya secara narasi. Kedua, menyusun 

kategori data yang terpilah-pilah sesuai dengan satuan yang memiliki 

kesamaan. Ketiga, mensintesisikan berarti mencari kaitan data antara satu 

kategori dengan kategori lainnya. Keempat, interpretasi data, selanjutnya 

kesimpulan. 

f. Validitas Data 

Penelitian kualitatif memiliki standar validitas data (keabsahan data). 

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. 

Sebaliknya kalau data yang dilaporkan peneliti tidak sesuai dengan data 

obyektif, maka disebut data tidak valid.
20

 

Uji validitas data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

credibility (derajat kepercayaan). Teknik yang digunakan adalah teknik 

triangulasi yang digunakan untuk menjaga keajegan pengamatan serta 

pengecekan anggota. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi untuk dapat membandingkan hasilnya guna mencapai 

derajat kepercayaan. 

 

                                                                 
19

 Meleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

hlm. 288. 
20

 Pascasarjana UMS, Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta: Pascasarjana UMS, 2014), hlm. 19. 
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3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

a. Sejarah Singkat Berdirinya 

Sejak berkembangnya Muhammadiyah di wilayah Kecamatan 

Kalinyamatan, terasa sekali nuansa agama di wilayah tersebut. Hal ini 

terlihat dengan bermunculannya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang 

berdiri. Diantaranya Panti Asuhan di Ranting Krasak dan di Ranting 

Margoyoso, Masjid, Madrasah Diniyah yang berjalan sejak tahun 80-an baik 

di Ranting Purwogondo maupun di Ranting Kriyan, termasuk dengan 

peningkatan amal usaha berupa LAZISMU, BTM, PCPM. 

Secara khusus Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kalinyamatan 

sampai saat ini sudah menjalankan amanah berupa lembaga pendidikan yang 

meliputi TK- Aisyiyah (ABA 1) di Kriyan, ABA 2 di Purwogondo, ABA 3 

di Banyuputih dan TK At-Taqwa Kriyan. Sedangkan SMP Muhammadiyah 

Kalinyamatan sudah beroperasi sudah lama. 

Dengan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh PCM 

Kalinyamatan tersebut yang melatarbelakangi berkembangnya lembaga-

lembaga yang menghasilkan generasi-generasi penerus termasuk berdirinya 

SD Muhammadiyah Kriyan yang sangat monumental, yakni bersamaan 

dengan Milad 1 Abad Muhammadiyah dan hal itu pulalah yang menjadikan 

para sesepuh Muhammadiyah bersama bapak-bapak Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kalinyamatan tergerak hatinya untuk memikirkan generasi 

penerus yang semakin langka. Begitu juga lembaga-lembaga pendidikan 

formal saat ini yang ada, dalam proses perjalanannya jauh dari nilai moral 

dan keimanan. Lembaga-lembaga pendidikan formal tingkat SD yang ada 

belum mampu menampung apa yang menjadi harapan dan keluh kesah 

warga Muhammadiyah. 

Berdasarkan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) Kalinyamatan 

periode muktamar ke-45, para peserta Muscab merekomendasikan agar PCM 

Kalinyamatan mempunyai wadah/ lembaga pendidikan formal setingkat 
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Sekolah Dasar yang menampung warga Muhammadiyah. Dengan hasil 

rekomendasi itu, disusunlah program kerja secara detail rencana 

strategisnya. Dengan mengintensifkan koordinasi dan pertemuan secara 

fokus yang membahas pendirian SD Muhammadiyah, dengan dimotori oleh 

para aghniya’ dan tokoh Muhammadiyah seperti dr. H. Zakariya, H. Abdul 

Rochim, H. Sidiq Amrosidi, H. Asmachan, Rusdiyono, dll maka 

ditetapkanlah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kriyan yang akan menjadi 

tempat lokasi berdirinya. Dengan bermodal gedung MIM 1 Kriyan sebagai 

pra syarat pendiriannya. Setelah diverifikasi oleh Disdikpora Kabupaten 

Jepara yang diwakili oleh bapak Drs. Bunaji, akhirnya terbitlah SK pendirian 

SK SD Muhammadiyah Kriyan oleh Kepala Disdikpora Kabupaten Jepara 

Nomor: 421.2/00274 tanggal 20 Juni 2008. 

Selanjutnya, berjalanlah proses KBM di SD Muhammadiyah Kriyan 

setelah mengantongi ijin secara legal formal dari dinas Dikpora Kab. Jepara, 

dengan menempati ruang di MIM 1 Kriyan berjalan selama satu tahun 

pelajaran dan kepala sekolah oleh bapak Roza Tanjung dan pada tahun ke-2 

yaitu tahun 

pelajaran 2009/2010 SD Muhammadiyah Kriyan sudah menempati 

gedung baru yang sangat representative di kompleks masjid Taqwa Kriyan 

dengan kepala sekolah Akhmad Faozan,S.Ag, M.Pd. 

Kini warga Muhammadiyah mengharapkan agar SD Muhammadiyah 

Kriyan sebagai lembaga pendidikan yang patut diharapkan mampu mencetak 

generasi penerus, generasi Muhammadiyah yang sebenarnya.
21

 

b. Internalisasi Pendidikan Agama Islam SD Muhammadiyah Kriyan 

Jepara Proses pendidikan agama Islam akan melibatkan ragam aspek 

perkembangan peserta didik, seperti kognitif, konatif, afektif, serta 

psikomotorik sebagai suatu keutuhan dalam konteks kehidupan yang 

berkemajuan. SD Muhammadiyah Kriyan Jepara menanamkan pendidikan 

agama Islam melalui kurikulum pendidikan yang menyatu dengan 

                                                                 
21

 Buku Pegangan Pendidik dan Kependidikan SD Muhammadiyah Kriyan Tahun Pelajaran 2015 

- 2016, (Jepara: Majelis Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kalinyamatan Jepara, 2015), hlm. 57. 
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pengembangan karakter dalam proses pembelajaran yang mendidik karena 

karakter tidak bisa dibentuk dalam perilaku instan.
22

 

Internalisasi Pendidikan Agama Islam diupayakan melalui karakter 

keteladanan dari para pendidik dan segenap pengelola dan penyelenggara 

sekolah. Guru harus mampu menjadi teladan bagi para siswa, terutama 

dalam menunjukkan kedisiplinan bekerja dan beribadah. Kedisiplinan guru 

tersebut menjadi modal utama dalam mewujudkan internalisasi pendidikan 

agama Islam. Selanjutnya, setelah guru memberikan contoh dengan 

kedisiplinan beribadah dan bekerja, sekolah membuat tata tertib yang 

mengikat para siswa agar dapat menerapkan nilai-nilai agama Islam dengan 

penuh kesadaran dan tanggung jawab.
23

 

Nilai-nilai agama Islam ditanamkan kepada para siswa dengan 

teori/ilmu yang dikuatkan dengan firman Allah SWT dan hadis Nabi 

Muhammad SAW maupun dengan keteladanan dari berbagai pihak (sekolah, 

keluarga dan masyarakat). Internalisasi agama Islam mula-mula berawal dari 

pemahaman dan akhirnya harus dilaksanakan pada tahap pengamalan sehari-

hari dalam kehidupan nyata dengan memberi pengertian kepada siswa 

kemudian guru memberikan contoh konkret dalam bertutur, bersikap dan 

bertindak. Pemberian contoh dilakukan oleh semua unsur yang ada di 

sekolah sehingga mempengaruhi siswa untuk selalu menerapkan nilai-nilai 

keislaman dan adanya kesesuaian teori dan praktik nyata agar mampu 

memantapkan keyakinan siswa untuk mengamalkan kesalehan.
24

 

Internalisasi nilai-nilai keislaman dilakukan dengan kisah-kisah 

teladan dan hikmah kehidupan selain dengan memberikan dalil-dalil Al-

Qur’an dan hadis. Internalisasi nilai keislaman senantiasa dilakukan dengan 

pembelajaran-pembelajaran agama dan umum. Mata pelajaran Qur’an Hadis, 

Aqidah Akhlak, Fikih, Tarikh dan Studi Kemuhammadiyahan menjadi 

modal utama dalam penerapan internalisasi nilai keislaman. Sementara mata 

                                                                 
22

 Observasi mengenai muatan kurikulum sekolah pada hari Sabtu, 5 November 2016. 
23

 Wawancara dengan Akhmad Faozan, M.Pd pada hari Sabtu, 5 November 2016. 
24

 Wawancara dengan Rosidah pada Sabtu, 5 November 2016. 
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pelajaran umum, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam dan lain-lain turut menjadi penguat untuk 

memantapkan kesalehan siswa.
25

 

Rutinitas kegiatan pembelajaran di SD Muhamamdiyah Kriyan Jepara 

didukung dengan berbagai program pembiasaan keagamaan dan moral untuk 

para siswa dan guru, seperti tadarus pagi, salat dhuha (sunah) dan salat wajib 

secara berjamaah, menjaga kebersihan, pembiasaan 5 S (Senyum, Salam, 

Sapa, Sopan dan Santun) dan berjabat tangan saat bertemu, menegakkan 

kejujuran, menjunjung perilaku antre, menghormati guru dan menyayangi 

teman.
26

 

Program pembiasaan tersebut senantiasa diikuti dengan pengawasan 

dan pemberian nasihat dan dialog kepada siswa secara terus-menerus. 

Pemberian nasihat dan pendekatan dengan dialog dilakukan ketika ada siswa 

yang tidak menaati peraturan. Selain dengan strategi pembiasaan, proses 

internalisasi nilai pendidikan agama Islam terhadap perkembangan siswa 

dilakukan dengan strategi pembelajaran berupa metode ceramah, metode 

praktik, metode pemberian tugas dan pendampingan secara langsung.
27

 

Bentuk-bentuk nilai yang diajarkan di SD Muhammadiyah Kriyan 

Jepara adalah kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, 

tolong menolong, peduli sesama, kerja sama, keberanian, dan sikap 

demokratis. Nilai-nilai tersebut merupakan bentuk dari rasa hormat dan atau 

tanggung jawab yang ditekankan di lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat.
28

 

Siswa berprestasi dan teladan dalam pengamalan nilai keislaman 

mendapat penghargaan dari guru berupa hadiah-hadiah yang sederhana. 

Sedangkan untuk siswa yang memiliki pengamalan nilai keislaman buruk 

                                                                 
25

 Observasi di SD Muhammadiyah Kriyah Jepara pada Sabtu, 5 November 2016. 
26

 Observasi di SD Muhammadiyah Muhammadiyah Kriyan Jepara selama satu bulan (November 

2016). 
27

 Wawancara dengan Rahayu Alfiani, S.Pd pada Sabtu, 5 November 2016. 
28

 Rangkuman wawancara dengan sejumlah guru SD Muhammadiyah Kriyan Jepara padaSenin, 7 

November 2016. 
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mendapatkan hukuman yang mendidik dan memperoleh pendekatan atau 

bimbingan khusus dari guru.
29

 

c. Hasil Internalisasi Pendidikan Agama Islam terhadap Perkembangan 

Siswa di SD Muhammadiyah Kriyan Jepara 

Upaya internalisasi pendidikan agama Islam yang dilakukan SD 

Muhammadiyah Kriyan Jepara berdampak pada perkembangan siswa. 

Perkembangan itu berupa kematangan siswa dalam memahami dan 

mengamalkan nilai-nilai pendidikan agama Islam.
30

 

Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis mengenai 

nilai-nilai pendidikan agama Islam. Menurut sebagian besar siswa SD 

Muhammadiyah Kriyan Jepara, nilai-nilai pendidikan agama Islam adalah 

nilai-nilai keislaman yang didasarkan atas ajaran Islam dan sesuai dengan 

perintah Allah dan rasul-Nya. Pengamalan nilai-nilai keislaman itu 

merupakan wujud kesalehan seseorang kepada Tuhannya. 

Sebagian besar siswa mengatakan bahwa bentuk-bentuk perilaku yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan agama Islam mewujud sebagai kesalehan 

ritual dan kesalehan sosial. Kesalehan tersebut diantaranya adalah rajin salat 

lima waktu berjamaah di masjid, berdzikir dan berdo’a, belajar dengan 

sunguh-sungguh, berdoa dan berbakti kepada orang tua, berinteraksi dengan 

Al-Qur’an, berkata yang baik, rendah hati, menuntut ilmu, menghormati 

guru, menyayangi teman, tolong-menolong, menjaga kebersihan lingkungan. 

Sebagian besar siswa memandang bahwa perilaku kesalehan yang 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi perkembangan 

dan kemajuan. Kesalehan ritual dan kesalehan sosial yang dilakukan adalah 

kewajiban seorang muslim dan kesadaran diri sendiri yang mendatangkan 

kemuliaan dan pahala dari Allah SWT. Namun, beberapa siswa melakukan 

kesalehan karena takut kepada orang lain, bukan karena Allah SWT. 

                                                                 
29

 Wawancara dengan Noor Ahmadi pada Sabtu, 5 November 2016. 
30

 Penulis mengambil data mengenai indikator keberhasilan internalisasi pendidikan agama Islam 

dengan melakukan pengamatan secara langsung, wawancara dan memberikan soal tertulis kepada siswa 

dan orang tua siswa SD Muhammadiyah Kriyan Jepara selama satu bulan (November 2016). 
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Beberapa siswa masih menunjukkan kesalehan hanya karena ingin mendapat 

hadiah dan pujian dari guru dan orang tuanya. 

Sebagian besar siswa meyakini bahwa nilai-nilai pendidikan agama 

Islam sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang universal. Nilai-nilai 

pendidikan agama Islam sudah terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari karena adanya keyakinan yang kuat dan pengetahuan yang tinggi bahwa 

perilaku kesalehan yang dilaksanakan mengandung kebenaran dan kebaikan. 

Sebagian besar siswa mampu merasakan bahwa nilai-nilai pendidikan 

agama Islam yang dilakukan membawa kebahagiaan, kenyamanan, 

keamanan dan kedamaian bagi orang yang berada disekitarnya. Nilai-nilai 

pendidikan agama Islam yang diamalkan juga diyakini dapat memotivasi 

orang lain untuk berlomba-lomba dalam kesalehan ritual dan sosial. 

Sebagian besar siswa mengatakan bahwa orang tua selalu menasihati 

untuk melaksanakan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Orang tua merasa 

bersedih ketika melihat anak-anaknya enggan mengamalkan nilai-nilai 

keislaman, seperti enggan salat lima waktu, malas mengaji, malas belajar, 

bertengkar dengan kakak dan adik, berkata kasar dan kotor. Sebagian besar 

siswa meyakini bahwa peranan orang tua mampu mendorong siswa untuk 

terus melaksanakan nilai-nilai keislaman. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan dari data-data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa 

internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam terhadap perkembangan anak di 

SD Muhammadiyah Kriyan Jepara adalah sebagai berikut: 

a. Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dengan penanaman 

teori/ilmu yang dikuatkan dengan firman Allah SWT dan hadis Nabi 

Muhammad SAW; 

b. Keberhasilan Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

Upaya internalisasi berhasil dilakukan bukan karena penekanan pendidikan 

yang keras, melainkan usaha pembiasaan nilai-nilai pendidikan agama Islam 
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yang humanis religius dan dilakukan sesering mungkin, baik di lingkungan 

sekolah maupun di rumah. 
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