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ABSTRAK 

Istiqomah, Yulia. 2019. Internalisasi Nilai-nilai Keislaman Siswa melalui Mata 

Pelajaran Kemuhammadiyahan (Studi Kasus di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo). Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 

Mukhlison Effendi, M.Ag. 

Kata Kunci: Internalisasi, Nilai-nilai Keislaman, Mata Pelajaran 

Kemuhammadiyahan 

Pendidikan merupakan salah satu tonggak untuk memajukan individu dan 

mencetak siswa menjadi manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan 

agama sehingga siswa menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Namun faktanya 

di lingkungan pembelajaran sekolah terdapat berbagai macam masalah diantaranya 

kurangnya kemampuan guru dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang 

sesuai untuk kemampuan dan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa kurang 

antusias mengikuti pembelajaran. Selain itu terdapat akhlak siswa yang kurang baik 

dalam tutur kata, perbuatan dan tingkah lakunya. Madrasah berusaha meng-

Internalisasikan nilai-nilai keislaman di dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan 

yang wajib diikuti oleh seluruh siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui internalisasi nilai-nilai keislaman 

siswa melalui mata pelajaran ke-Muhamadiyahan, faktor yang mendukung dan 

menghambat internalisasi nilai-nilai keislaman siswa Madrasah Aliyah 

Muhamadiyah 1 Ponorogo dan kontribusi mata pelajaran Kemuhamadiyahan 

terhadap keislaman siswa Madrasah Aliyah Muhamadiyah 1 Ponorogo. 

Penulis melakukan penelitian di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan 

data dari penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu Miles dan 

Huberman dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Internalisasi nilai-nilai 

keislaman dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo adalah nilai ibadah, nilai aqidah dan nilai akhlak. Pembelajaran 

menggunakan metode historis dan metode deskriptif. (2) Faktor pendukung 

Internalisasi nilai-nilai keislaman dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan yaitu 

pendidik/guru, sarana prasarana, organisasi kemuhammadiyahan dan evaluasi. 

Faktor penghambat Internalisasi nilai-nilai keislaman dalam mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan yaitu kurangnya pemahaman siswa, kurangnya fasilitas, 

terbatasnya materi dan keterbatasan waktu. (3) Kontribusi mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan terhadap tingkat keislaman siswa adalah perubahan karakter 

siswa yang tidak emosional saat menghadapi masalah, memiliki pemahaman yang 

mantap tentang Muhammadiyah dan siswa mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga berpengaruh terhadap peningkatan keislaman siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh 

yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diarahkan 

kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran 

penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.1 

Pendidikan juga merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang 

akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan, sekaligus 

untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia yang bisa dilakukan 

sejak masih dalam kandungan. Begitu pentingnya pendidikan bagi manusia 

tak dapat dibayangkan misalnya tanpa pendidikan, manusia sekarang tidak 

akan lebih terpuruk atau lebih rendah kualitas peradabannya. Dan perlu 

menjadi kekhawatiran bersama bila hal senada ternyata mulai terjadi pada 

masyarakat.2 Dari paparan di atas, penulis berpendapat bahwa saat 

pembelajaran berlangsung juga harus disisipi dengan akhlak, nilai, dan 

moral yang akan membentuk pribadi individu melalui internalisasi nilai-

nilai keislaman dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan di sekolah yang 

berbasis Muhammadiyah.  

                                                           
1 Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 6. 
2 Nikharyati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Bandung: Alfabeta, 

2011), 49. 
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Nilai-nilai agama Islam adalah bagian dari nilai material yang 

terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai 

agama Islam merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai 

tingkat budi (insan kamil). Nilai-nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, 

universal, dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, 

perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui 

subjektifitas golongan, ras, bangsa dan stratifikasi sosial.3 

Sedangkan organisasi muhammadiyah merupakan organisasi masa 

Islam terdepan dan terbesar dibandingkan dengan organisasi yang lainnya. 

Bagi muhammadiyah, pendidikan mempunyai arti penting, karena melalui 

bidang inilah pemahaman tentang ajaran Islam dapat diwariskan dan 

ditanamkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dibidang ini, paling 

tidak ada dua segi yang menjadi sasaran pembaruan, yaitu cita-cita dan 

teknik pengajaran. Pada segi pertama, KH. Ahmad Dahlan menginginkan 

bahwa cita-cita pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk manusia 

Muslim yang baik budi, alim dalam agama dan luas dalam pandangan dan 

paham masalah ilmu keduniaan serta bersedia berjuang untuk kemajuan 

masyarakatnya. Sedangkan pembaharuan segi kedua berkaitan dengan cara 

penyelenggaraannya pengajaran. Dengan mengambil unsur-unsur yang baik 

dari sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional. 

Muhammadiyah berhasil membangun sistem pendidikan sendiri seperti 

                                                           
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), 22. 
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sekolah model barat, tetapi dimasukkan materi pelajaran agama di 

dalamnya, sedangkan sekolah agama dengan menyertakan pelajaran 

sekuler. Dalam penyelenggaraannya, proses belajar mengajar tidak lagi 

diadakan di langgar atau masjid, tapi di gedung khusus, yang dilengkapi 

dengan meja, kursi dan papan tulis, sehingga tidak lagi duduk di lantai. 4 

Dalam suatu pembelajaran materi bukanlah merupakan tujuan, 

tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena itu, penentuan materi 

pengajaran harus didasarkan pada tujuan, baik dari segi cakupan, tingkat 

kesulitan, maupun organisasinya. Hal ini karena materi tersebut harus 

mampu mengantarkan peserta didik untuk bisa mewujudkan sosok individu 

sebagai mana yang digambarkan dalam tujuan.5 Secara sederhana istilah 

pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang 

atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode 

dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. 

Pembelajaran dapat dipandang sebagai kegiatan guru secara terprogram 

dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dengan demikian, 

pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan terencana yang 

mengondisikan/merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran 

                                                           
4 Agus Miswanto, Sejarah Islam dan Kemuhammadiyahan (Studi Islam) (Magelang: Pusat 

Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 

2012), 59-60. 

5 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 199. 
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akan bermuara pada dua kegiatan pokok, yang pertama, bagaimana orang 

melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. 

Kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu 

pengetahuan melalui kegiatan belajar. Dengan demikian, makna 

pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan belajar, yang antara 

lain dilakukan oleh guru dalam mengondisikan seseorang untuk belajar.6 

Internalisasi adalah penghayatan, pendalaman, penguasaan secara 

mendalam melalui binaan, bimbingan, dan sebagainya. Dengan demikian 

internalisasi merupakan suatu proses penanaman sikap kedalam diri pribadi 

seseorang melalui binaan, bimbingan dan sebagainya agar ego menguasai 

secara mendalam suatu nilai serta menghayati sehingga dapat tercermin 

dalam sikap dan tingkah laku sesuai dengan standard yang diharapkan.7 

Maka internalisasi nilai-nilai Islam dalam pelajaran kemuhammadiyahan 

dapat dikatakan adalah memasukkan unsur-unsur nilai islami itu sendiri 

dalam proses pembelajaran kemuhammadiyahan. Dimana 

kemuhammadiyahan ini merupakan pelajaran yang unik karena hanya 

terdapat di institusi pendidikan berbasis organisasi Muhammadiyah. Di 

dalamnya sangat kental dengan nilai-nilai moral yang direduksi dari ajaran 

Islam untuk ditanamkan kepada peserta didik. 

                                                           
6 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), 109-110. 
7 Riyandi Lintang Pangesti, Internalisasi, Belajar dan Spesialis (http://ilmu sosial dasar-

lintang. Blogspot.com/2012/10/Internalisasi-belajar-dan-spesialis.html), diakses 18 Desember 2018 

jam 06:38 am. 

http://ilmu/
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Kenyataan ini merupakan sesuatu yang sangat unik dalam lembaga 

pendidikan Muhammadiyah, terutama karena sejak awal, Muhammadiyah 

merupakan suatu gerakan yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai 

tempat untuk bersosialisasi. Bahkan latar belakang lahirnya 

Muhammadiyah salah satunya adalah tidak efektifnya lembaga-lembaga 

pendidikan dimasa itu. Proses internalisasi nilai-nilai keislaman dalam mata 

pelajaran Kemuhammadiyahan dilakukan didalam proses pembelajaran, 

dimaksudkan dapat dijadikan suatu jalan untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang diinginkan Muhammadiyah. Namun dalam prakteknya masih banyak 

yg belum memuaskan sehingga belum sampai pada memenuhi harapan 

tujuan pendidikan Muhammadiyah. Pembelajaran mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan masih monoton dan tradisional penyampaiannya, 

sehingga kurang membangkitkan perhatian siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. Selain itu fakta yang dapat ditemukan di lapangan, beberapa 

siswa memiliki akhlak yang masih dapat dikatakan kurang baik dalam 

tingkah laku, tutur kata dan pemahamannya terhadap pembelajaran. 

Sehingga perlu adanya suatu program pemenuhan kebutuhan dan 

pemecahan masalah untuk memperbaiki akhlak siswa melalui proses 

pembelajaran di sekolah. 

Dengan adanya penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Internalisasi Nilai-nilai Keislaman 

Siswa melalui Mata Pelajaran Kemuhammadiyahan (Studi Kasus di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo)”. Penelitian ini berupaya untuk 
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menyelesaikan masalah terkini, dan untuk lebih memahami kontribusi 

internalisasi nilai-nilai Islam terhadap pendidikan agama siswa MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada upaya guru dalam internalisasi nilai-

nilai keislaman melalui mata pelajaran kemuhammadiyahan di Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo yang meliputi faktor yang 

mempengaruhi dan kontribusi mata pelajaran kemuhammadiyahan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana internalisasi nilai-nilai keislaman siswa melalui mata 

pelajaran ke-Muhammadiyahan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 

Ponorogo? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai-nilai 

keislaman siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

3. Apa kontribusi mata pelajaran Kemuhammadiyahan terhadap 

keislaman siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan internalisasi nilai-nilai 

keislaman siswa melalui mata pelajaran ke-Muhammadiyahan di 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo. 
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2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan faktor pendukung dan 

penghambat internalisasi nilai-nilai keislaman siswa Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kontribusi mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan terhadap keislaman siswa Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau 

literatur ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian para insan 

akademik yang mempelajari tentang nilai-nilai keislaman dalam mata 

pelajaran kemuhammadiyahan. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini berguna untuk: 

1. Mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai 

internalisasi nilai-nilai keislaman siswa melalui mata pelajaran ke-

Muhammadiyahan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 

Ponorogo. 

2. Tambahan informasi dan sumber rujukan pembaca yang ingin 

mengembangkan penelitian selanjutnya tentang internalisasi nilai-

nilai keislaman siswa melalui mata pelajaran ke-Muhammadiyahan 

di sekolah. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis 

akan mengelompokkannya menjadi 6 (enam) bab, dan masing-masing bab 

ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian 

pembahasan yang sistematik yang berkaitan antara satu dengan yang lain. 

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum 

kajian ini, yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian dan sistematika pembahasan dengan demikian 

merupakan pengantar penelitian ini. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU 

Sebagai landasan teori penulis tempatkan pada Bab dua, yang 

mengkaji tentang perkembangan teori-teori yang melandasi 

dan mendukung penelitian. Teori-teori yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah teori-teori Internalisasi, Nilai-Nilai 

Keislaman, Metode Internalisasi Nilai-nilai Keislaman, 

Faktor Pendukung dan Penghambat Internalisasi Nilai-nilai 

Keislaman, Mata Pelajaran Kemuhammadiyahan dan 

Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Adapun dalam Bab ini akan menguraikan mengenai metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap 

penelitian. 

BAB IV : TEMUAN PENELITIAN 

Adapun dalam Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data. Gambaran umum lokasi 

penelitian berbicara mengenai sekilas tentang internalisasi 

nilai-nilai keislaman siswa melalui mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil pembahasan fakta di lapangan yang 

terdiri dari internalisasi nilai-nilai keislaman siswa melalui 

mata pelajaran Kemuhammadiyahan. 

 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan Bab terakhir penelitian lapangan yang 

berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok 

permasalahan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Dalam kajian teori ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa 

sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya: 

Pertama, Joko Prasetyo Hadi (NIM 12110240) Program Studi 

Agama Islam Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang 

berjudul “Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Pembentukan 

Karakter Siswa melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di MTs 

Muslim Pancasila Wonotirto Blitar”. Dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data, 

peneliti menggunakan metode observatif, wawancara dan juga dokumentasi 

dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan dan 

melukiskan data yang diperoleh.  

Dikarenakan semakin kroposnya moral atau karakter yang melanda 

generasi muda, maka dari problem tersebut peneliti tertarik untuk perlu 

adanya terobosan salah satunya melalui internalisasi nilai-nilai agama Islam 

yang diterapkan di sekolah baik melalui bentuk pengajaran di kelas maupun 

kegiatan lain seperti kegiatan kestrakurikuler keagamaan. Oleh karena itu 

peneliti terfokus pada proses dan implikasi dari internalisasi nilai-nilai 
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agama Islam melalui kegiatan kestrakurikuler keagamaan dan berharap bisa 

dijadikan sebuah solusi dalam pembentukan karakter. 

Bagi peneliti, skripsi tersebut menjadi pijakan dalam melakukan 

penelitian. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah terletak pada 

internalisasi nilai-nilai agama Islam yang diterapkan di sekolah. Yang 

membedakan dari penelitian tersebut adalah pada subjek penelitian. 

Penelitian tersebut lebih terfokuskan kepada kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan, sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokuskan kepada mata 

pelajaran Kemuhammadiyahan. 

Kedua, Muhammad Afiyanto NIM: G000110102 Program Studi 

Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai 

Keislaman Melalui Kegiatan Mentoring Al-Islam Dan 

Kemuhammadiyahan (Studi Kasus Di Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2014/2015). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha 

penanaman nilai-nilai keislaman mahasiswa melalui kegiatan Mentoring 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Khususnya, usaha-usaha nyata yang dilakukan 

pengurus Mentoring dan juga pementor dalam mengatasi berbagai macam 

hambatan pelaksanaan Mentoring.  

Penelitian ini, merupakan penelitian lapangan (field research). 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu penelitian 
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yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, baik 

secara individu maupun kelompok. Tempat penelitian ini tepatnya 

dilakukan di lingkungan Fakultas Teknik UMS Kampus Unit II. Untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan Mentoring Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan Fakultas Teknik UMS penulis menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Keduanya penelitian ini memiliki persamaan yaitu tertarik dengan 

internalisasi nilai-nilai agama Islam. Perbedaannya adalah penelitian 

tersebut objek yang diteliti seorang mahasiswa, sedangkan dalam penelitian 

ini yang menjadi objek penelitian adalah siswa dan guru madrasah dalam 

pembelajaran. 

Ketiga, Siti Aminah Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah Sekolah TInggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo yang 

berjudul “Implementasi Budaya Madrasah dalam Meningkatkan Perilaku 

Keagamaan Siswa (Studi Kasus di MTsN Ngunut Ponorogo)”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana budaya Madrasah di MTsN 

Ngunut (2) Bagaimana perubahan perilaku keagamaan siswa di MTsN 

Ngunut serta (3) Apa kontribusi budaya madrasah terhadap perilaku 

keagamaan siswa di MTsN Ngunut. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian 

di MTsN Ngunut Ponorogo menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian studi kasus. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan 
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teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis 

data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya 

madrasah memiliki kontribusi yang besar terhadap perubahan perilaku 

keagamaan siswa di MTsN Ngunut Ponorogo. 

 Penelitian ini memiliki kemiripan yaitu inti dari penelitian bertujuan 

untuk meningkatkan perilaku keagamaan siswa. Yang membedakan adalah 

pada penelitian tersebut lebih memfokuskan pada budaya madrasah, 

sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan yang ada di madrasah. 

B. Kajian Teori 

1. Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman 

a. Internalisasi 

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. 

Dalam Bahasa Indonesia akhiran “isasi” mempunyai arti proses. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Internalisasi diartikan sebagai 

penghayatan penguasaan secara mendalam yang berlangsung 

melalui pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya.8 

Sukanto dalam Mohamad Mustari, menyatakan bahwa proses 

pemanusiaan sesuai dengan agama sebenarnya adalah proses 

                                                           
8 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1898), 28. 
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internalisasi iman, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan dalam 

konteks mengakui dan mewujudkan nilai-nilai itu kedalam amal 

sholeh. Ini merupakan produk dari faktor dasar maupun ajaran yang 

terus menerus mengadakan interaksi antara satu dengan yang 

lainnya. Proses internalisasi ini baru bisa terjadi, jika ada proses 

internalisasi antara kesadaran manusia dengan Kehendak Tuhan 

yang dibawa kepada komunikasi sosial. Menginternalisasi artinya 

“membatinkan” atau “merumahkan dalam diri” atau “meng-Intern-

kan atau “menempatkan dalam pemilikan” atau “menjadikan 

anggota penuh”. Jadi, faktor iman, nilai-nilai, pengetahuan dan 

keterampilan (berfikir dan berbuat) harus ditempatkan di dalam diri 

dan menjadi milik sendiri. Sesuatu yang meresap dan menjadi diri 

sendiri tentu akan dipelihara sebaik-baiknya. Dalam proses 

internalisasi ini terjadi penganutan sekaligus penyebaran nilai yang 

diperoleh dari petunjuk agama.9 

b. Nilai-nilai Islam 

Nilai merupakan sesuatu yang berlaku, sesuatu yang mengikat 

atau menghimbau kita. Nilai berperan dalam suasana apresiasi atau 

penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara berbeda oleh 

orang banyak. Definisi lain tentang nilai dikemukakan oleh Richard 

Merril dalam Koyan, menurutnya nilai adalah patokan atau standar 

                                                           
9 Mohamad Mustari, Nilai Karakter-Refleksi untuk Pendidikan Karakter (Yogyakarta: 

Laksbang Pressindo, 2011), 10. 
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pola-pola pilihan yang dapat membimbing seseorang atau kelompok 

ke arah satisfaction, fulfillment, and meaning. Menurut Sandin 

menurutnya patokan dari nilai tersebut memberi dasar pertimbangan 

kritis tentang pengertian religius, estetika dan kewajiban moral. 10 

Nilai merupakan suatu prinsip umum yang menyediakan 

anggota masyarakat dengan satu ukuran atau standard untuk 

membuat penilaian dan pemilihan mengenai tindakan dan cita-cita 

tertentu. Nilai adalah konsep, suatu pembentukan mental yang 

dirumuskan dari tingkah laku manusia. Nilai adalah persepsi yang 

sangat penting, baik dan dihargai.  

Menurut Clyde Kluckhohn dalam Mukhamad Murdiono, nilai 

adalah standard yang waktunya agak langgeng. Dalam pengertian 

yang luas, suatu standard yang mengatur system tindakan. 11 

Sedangkan Islam berasal bahasa Arab yaitu Salām yang artinya 

selamat, sentosa, dan damai. Asal kata tersebut dibentuk dari kata 

“aslama, yuslimu, isla>man” yang berarti memelihara dalam keadaan 

sentosa dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. 

Secara antropologis, Islam menggambarkan kodrat manusia sebagai 

makhluk yang tunduk dan putuh kepada Allah. 

Secara istilah Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan 

Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Muhammad SAW sebagai 

                                                           
10 Mukhamad Murdiono, Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Moral Religius dalam Proses 

Pembelajaran di Perguruan Tinggi (http://uny.ac.id, diakses 07 Januari 2018) 
11 Mohamad Mustari, Nilai Karakter-Refleksi untuk Pendidikan Karakter, 4. 

http://uny.ac.id/
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rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan 

hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari 

kehidupan manusia. 

Nilai-nilai agama Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip 

hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya 

menjalani kehidupan di dunia ini, yang satu prinsip dengan yang 

lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak 

dapat dipisahkan.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai-nilai keislaman 

adalah bagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan 

pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai agama Islam merupakan 

tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi (Insan 

Kamil). Nilai-nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, universal 

dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, 

keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui 

subjektifitas golongan, ras, bangsa dan stratifikasi sosial.12 

c. Nilai-Nilai Keislaman 

Nilai-nilai keislaman (menegakkan dan menjunjung tinggi 

nilai-nilai ajaran Islam). Islam yang dimaksud adalah agama 

rahmatan lil ‘alamin yang membawaa kebenaran, keadilan, 

kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia yang 

                                                           
12 Fakhrizal, Pengertian Nilai-Nilai Agama Islam (http://www.jejakpendidikan.com 

diakses pada 07 Januari 2019) 

http://www.jejakpendidikan.com/
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bersumbur dari Al-Qur’an dan sunnaah. Artinya, Islam yang 

disuguhkan adalah Islam yang sesuai dengan konteks zaman yang 

selalu berubah-ubah dari satu masa ke masa selanjutnya.13 Nilai-nilai 

keislaman terdiri dari dua kata yaitu nilai dan keislaman. Nilai itu 

sendiri adalah hakikat suatu hal yang menyebabkan hal itu dikejar 

oleh manusia. Nilai juga berarti keyakinan yang membuat seseorang 

bertindak atas dasar pilihannya. Dengan demikian nilai keislaman 

dapat didefinisikan sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung 

tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang 

berhubungaan dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam 

bertingkah laku, baik nilai beersumber dari Allah maupun hasil 

interaksi manusia tanpa bertentangan dengan syariat.14 Nilai-nilai 

keislaman diantaranya yaitu: 

1) Nilai Aqidah, nilai yang bersumber dari Islam yang murni, 

bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid’ah dan khurafat, 

tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. 

2) Nilai Akhlak, nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada 

ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Sunnah rasul, tidak bersendi 

kepada nilai-nilai ciptaan manusia. 

                                                           
13 Agus Miswanto, 122. 
14 Deddy Ramdhani, Penanaman Nilai-Nilai Keislaman Dalam Pendidikan Agama Islam 

Di KMI Pondok Pesantren Darusy Syahadah Simo Boyolali Tahun Pelajaran 2015/2016 

(https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.ums.ac.id/39413/1/02.N

ASKAH%2520PUBLIKASI.pdf&ved=2ahUKEwjFgJ6D9s7jAhWI6nMBHcvBDXYQFjAlegQIC

hAB&usg=AOvVaw2e3juK_f0dDycNj9L0hlYw), diakses pada tgl 25 Juli 2019 jam 09:18 WIB. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.ums.ac.id/39413/1/02.NASKAH%2520PUBLIKASI.pdf&ved=2ahUKEwjFgJ6D9s7jAhWI6nMBHcvBDXYQFjAlegQIChAB&usg=AOvVaw2e3juK_f0dDycNj9L0hlYw
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.ums.ac.id/39413/1/02.NASKAH%2520PUBLIKASI.pdf&ved=2ahUKEwjFgJ6D9s7jAhWI6nMBHcvBDXYQFjAlegQIChAB&usg=AOvVaw2e3juK_f0dDycNj9L0hlYw
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.ums.ac.id/39413/1/02.NASKAH%2520PUBLIKASI.pdf&ved=2ahUKEwjFgJ6D9s7jAhWI6nMBHcvBDXYQFjAlegQIChAB&usg=AOvVaw2e3juK_f0dDycNj9L0hlYw
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3) Nilai Ibadah, nilai ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah, 

tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.15 

2. Mata Pelajaran Kemuhammadiyahan 

a. Pengertian Mata Pelajaran Kemuhammadiyahan 

Mata pelajaran adalah seperangkat pelajaran yang ada dalam 

kurikulum pendidikan yang harus ditempuh atau diselesaikan anak 

didik untuk memperoleh ijazah.16 Sebelum membahas mengenai 

pembelajaran Kemuhammadiyahan, terlebih dahulu akan dibahas 

mengenai definisi dari Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah 

berasal dari bahasa Arab “Muhammad” yaitu nama Nabi dan Rasul 

Allah yang terakhir, kemudian mendapat penambahan “yah” 

nisbiyah yang artinya menjeniskan.17 Sedangkan secara istilah 

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melandaskan seluruh 

gerak dan perjuangannya pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah Nabi 

Muhammad SAW.18 Muhammadiyah merupakan lembaga sosial 

bagi aktivitas keagamaan sekelompok Muslim. Sebagai gerakan 

dakwah, Muhammadiyah adalah usaha sekelompok Muslim untuk 

menampakkan kebenaran agama Islam di masyarakat. Sementara 

sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah merupakan lembaga kreatif 

                                                           
15 Ibid., 71. 
16 Fuja Siti Fujiawati, Pemahaman Konsep Kurikulum dan Pembelajaran dengan Peta 

Konsep bagi Mahasiswa Pendidikan Seni, (http://media.neliti.com diakses pada 07 Januari 2019) 
17 https://apri76.wordpress.com/2008/07/16/gerakan-muhammadiyah-dalam-bidang-

pendidikan.html. Diakses pada 08 Januari 2019. 
18 Pahri, Arief Lukman Hakim dan Sufyanto, Pendidikan Kemuhammadiyahan (untuk 

SMA/SMK Muhammadiyah kelas XII) (Surabaya: Majelis Dikdasmen PWM Jatim, 2013), 65. 

http://media.neliti.com/
https://apri76.wordpress.com/2008/07/16/gerakan-muhammadiyah-dalam-bidang-pendidikan.html
https://apri76.wordpress.com/2008/07/16/gerakan-muhammadiyah-dalam-bidang-pendidikan.html
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dalam memahami ajaran Islam dan pelaksanaannya dalam 

kehidupan di masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, 

sesuai tuntutan zaman.19 Dari penjelasan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa Muhammadiyah adalah suatu organisasi cipta 

karsa KH. Ahmad Dahlan sebagai jalur dakwahnya, didasari 

pandangan bahwa kebenaran dan kebaikan Islam terletak pada 

manfaatnya bagi semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, 

golongan, dan bangsa. Sehingga bisa kita pahami alasan KH. Ahmad 

Dahlan mendirikan organisasi adalah agar lebih berguna bagi 

kepentingan orang banyak dan pemberdayaan kaum tertindas.20 

Pembelajaran Kemuhammadiyahan mempunyai dua makna, 

yaitu makna secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, 

pembelajaran Kemuhammadiyahan adalah pelajaran tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pengikut Nabi Muhammad. 

Sedangkan secara istilah, pembelajaran Kemuhammadiyahan 

didefinisikan dengan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang 

berhubungan dengan persyarikatan Muhammadiyah.21 

Pembelajaran Kemuhammadiyahan merupakan mata pelajaran 

yang menjadi identitas bagi pendidikan dalam Muhammadiyah dan 

menjadi salah satu mata pelajaran pokok di semua lembaga 

                                                           
19 Imron Mustofa, KH. Ahmad Dahlan Si Penyantun, 83.  
20 Ibid., 65. 
21 M Bahrul Amiq, Pengaruh Pembelajaran Kemuhammadiyahan Terhadap Religiusitas 

Aspek Amal Siswa dalam Organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah 1 

Prambanan, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016. 
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pendidikan Muhammadiyah. Semua tingkatan pendidikan 

Muhammadiyah wajib melaksanakan pendidikan 

Kemuhammadiyahan. Saat ini secara normatif sudah disusun 

rumusannya dalam bentuk bahan ajar Kemuhammadiyahan. 

Rumusan yang matang dengan konsep yang sistematis mutlak 

diperlukan agar dapat dipakai dalam jangka panjang, apalagi 

kapasitas Kemuhammadiyah sebagai mata pelajaran pokok di 

seluruh lembaga pendidikan Muhammadiyah, merupakan bahan ajar 

untuk mengkader bibit-bibit penerus Muhammadiyah di lingkungan 

lembaga tersebut. Sedangkan tujuan dari pembelajaran 

Kemuhammadiyahan yaitu agar dapat diamati, dipahami dan 

dihayati oleh setiap peserta didik. Selain itu diharapkan agar kelak 

peserta didik bersedia dengan suka rela mengamalkan berbagai 

prinsip keyakinan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah.22 

Muhammadiyah mengadopsi sistem sekolah Belanda dan 

memasukkan pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran wajib 

pada semua sekolah dibawah persyarikatan Muhammadiyah. 

Dengan cara memadukan kurikulum pendidikan nasional 

(Kemendiknas) seperti mata pelajaran matematika, bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan lain-lain, dan kurikulum 

                                                           
22 http://jepepastibisa.blogspot.co.id/2011/04/artikel-kemuhammadiyahan-kelas-

x_1849.html. Diakses pada tanggal 08 Januari 2019. 

http://jepepastibisa.blogspot.co.id/2011/04/artikel-kemuhammadiyahan-kelas-x_1849.html
http://jepepastibisa.blogspot.co.id/2011/04/artikel-kemuhammadiyahan-kelas-x_1849.html
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pendidikan agama Islam yang ada di kementerian agama 

(Kemenag).23 

Pedoman hidup islami warga Muammadiyah adalah 

seperangkat nilai dan norma islami yang bersumber pada Al-Qur’an 

dan Al-Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga 

Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga 

tercermin kehidupan islami menuju terwujudnya masyarakat islami 

yang sebenar-benarnya.  

Maka dari pernyataan di atas, pedoman hidup islami warga 

Muhammadiyah adalah (1) seperangkat nilai dan norma islami, (2) 

nilai dan norma islami tersebut bersumber pada Al-Qur’an dan Al-

Sunnah, (3) pola perilaku warga Muhammadiyah dalam kehidupan 

sehari-hari, (4) terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-

benarnya. 

Landasan dan sumber pedoman hidup islami warga 

Muhammadiyah adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah Nabi Muhammad 

SAW yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari 

pemikiran baku dalam Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan 

dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Muqadimah Anggaran Dasar 

Muhammadiyah, Matan Kepribadian Muhammadiyah, Kittah 

Perjuangan Muhammadiyah, serta hasil keputusan-keputusan 

Majelis Tarjih Muhammadiyah. 

                                                           
23 Imron Mustofa, KH. Ahmad Dahlan Si Penyantun, 34-37. 
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Tujuan dari pedoman hidup islami warga Muhammadiyah 

adalah terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota 

Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik 

(uswatuibadar-rahmann hasanah) menuju terwujudnya Masyarakat 

Islam yang sebenar-benarnya.  

1) Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah 

a) Kehidupan Pribadi 

(1) Dalam Aqidah 

(a) Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip 

hidup dan kesadaran Imani berupa Tauhid kepada 

Allah SWT. yang benar, ikhlas dan penuh 

ketundukkan sehingga terpancar sebagai bid (hamba 

Allah yang Maha Pengasih) yang menjalani 

kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, 

muslim, muttaqin dan muhsin yang paripurna. 

(b) Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan 

iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan 

hidup, tidak boleh mengingkari keimanan yang 

berdasarkan keimanan itu, dan tetap menjauhkan 

serta menolak syirik, tahayul, bid’ah dan khurafat 

yang menodai iman dan tauhid kepada Allah. 
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(2) Dalam Akhlaq 

(a) Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk 

meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam 

mempraktikkan akhlak mulia, sehingga menjadi 

uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa 

sifat shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. 

(b) Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal 

dan kegiatan hidup harus didasarkan kepada niat yang 

ikhlas dalam amal-amal salih dan ihsan, serta 

menjauhkan diri dari perilaku riya’, sombong, is-raf 

(berlebihan), fa-sad (kerusakan), fashya’ (kekejian) 

dan kemungkaran. 

(c) Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk 

menunjukkan akhlaq yang mulia sehingga disukai 

dan diteladani serta menjauhi dari akhlak yang tercela 

yang menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama. 

(d) Setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja 

dan menunaikan tugas, maupun dalam kehidupan 

sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari 

perbuatan korupsi dan kolusi, serta praktik-praktik 

buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan 

membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini. 
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(3) Dalam Ibadah 

(a) Setiap warga Muhammadiyah selalu dituntut untuk 

selalu membersihkan jiwa/hati kearah terbentuknya 

pribadi yang muttaqīn dengan beribadah yang tekun 

dan menjauhkan diri dari nafsu yang buruk. Sehingga 

terpancar kepribadian yang shalih dan menghadirkan 

kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. 

(b) Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah 

mahdlah dengan sebaik-baiknya. Menghidup 

suburkan amal Nawafil (ibadah Sunnah) sesuai 

tuntunan Rasulullah, serta menghiasi diri dengan 

iman yang kokoh, ilmu yang luas dan amal shalih 

yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan 

tingkah laku yang terpuji.24 

3. Metode Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman 

Metode merupakan cara yang harus ditempuh secara teratur, 

terpola, dan terpikirkan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Menurut Bahruddin dan Moh. Makin dalam Saifullah Idris menjelaskan 

bahwa, suatu metode memiliki 4 kriteria, yaitu: seleksi, gradasi, 

presentasi dan repitisi. 

                                                           
24 H. Pahri, M. Arief Lukman Hakim dan Sufyanto, Pendidikan Kemuhammadiyahan 

(untuk SMA/SMK Muhammadiyah kelas XII), 15-19. 
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Berdasarkan pandangan di atas, berarti ada banyak metode yang 

dipergunakan dalam pembelajaran dan proses internalisasi nilai-nilai. 

Di antaranya adalah metode ceramah/hitoris/deskriptif, tanya jawab, 

diskusi, pemberian tugas, demonstraasi dan eksperimen. Metode 

ceramah/historis/deskriptif adalah suatu cara penyampaian informasi 

melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. 

Metode tanya jawab adalah satu cara mengajar dimana seorang 

pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik 

tentang bahan ajar yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka 

baca. Sedangkan peserta didik memberikan jawaban berdasarkan fakta. 

Metode diskusi, suatu cara penyampaian bahan ajar dimana pendidik 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membicarakan dan 

menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu 

masalah.25 

4. Faktor Pendukung dan penghambat Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman 

a. Faktor pendukung internalisasi nilai-nilai Keislaman 

1) Kemudahan siswa dalam memperoleh fasilitas pendidikan 

2) Lingkungan yang kondusif, jadi peranan pendidik adalah 

untuk menawarkan lingkungan yang kondusif yang akan 

merangsang jawaban dari seorang peserta didik dan 

                                                           
25 Saifullah Idris, Internalisasi Nilai dalam Pendidikan (Yogyakarta: Darussalam 

Publishing, 2017), 57-58. 
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mengarahkan orientasi belajar, menanamkan kebiasaan yang 

baik pada perkembangan intelektualnya. 26 

3) Kemampuan guru, melihat dalam hal ini melihat pentingnya 

peran seorang guru, dimana guru yang bertanggung jawab 

dalam membentuk moral dan akhlak siswa. 

4) Kemampuan siswa, kemampuan siswa akan sangat menunjang 

pelaksanaan inovasi pembelajaran dengan ditunjang oleh sikap 

adaptasi siswa yang mau menerima perubahan dalam proses 

belajar mengajar. 

5) Sarana prasarana yang menunjang untuk dipergunakan dengan 

maksud menumbuhkan kecakapan dan perkembangan 

penguasaan pengetahuan oleh guru dan siswa sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 

pendidikan pada khususnya. 

b. Faktor penghambat internalisasi nilai-nilai Keislaman 

1) Keterbatasan guru, dalam hal ini masih banyak guru yang 

belum mampu sepenuhnya dalam menerpakan strategi tersebut 

karena minimnya pemahaman dan kurangnya buku penunjang. 

2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai. 

3) Kemampuan dan jiwa psikologis siswa yang beragam.27 

                                                           
26 Saifullah Idris, Internalisasi Nilai dalam Pendidikan, 43-51. 
27 Khairuddin Ahmad Hidayah Harahap, Wahyuddin Nur Nasution dan Nurdiyanto, Inovasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Sekolah Dasar Negeri 097523 PERUMNAS Batu 

VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Edu Religia: Vol. 2 No. 2, April-Juni 2018, 286. 
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Dengan demikian, pendidikan sebagai proses 

menginternalisasikan nilai-nilai dalam pribadi peserta didik 

bertumpu pada kemampuan atau kapasitas pembelajaran dalam 

setiap pribadi peserta didik. 

5. Kontribusi Mata Pelajaran Kemuhammadiyahan bagi Siswa 

Pendidikan Kemuhammadiyahan adalah salah satu upaya 

pimpinan Muhammadiyah untuk memberikan pengertian dan 

pemahaman kepada para kader dan anggotanya supaya mengerti tujuan 

dan cita-cita Muhammadiyah sebagai Persyarikatan. Pendidikan ini 

adalah daya upaya Muhammadiyah dalam mempersiapkan para 

pengganti yang diharapkan mampu memecahkan problema yang 

dihadapi oleh Muhammadiyah di masa kini dan masa depan. Tujuan 

pendidikan Kemuhammadiyahan adalah memberi pengetahuan tentang 

organisasi muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah 

amar ma’ruf nahi mungkar sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah 

Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Muhammadiyah adalah bekal bagi 

para siswa tentang cara-cara memperjuangkan Islam melalui organisasi 

serta melaksanakan program-program dan amal usaha Muhammadiyah. 

Selain itu, dengan mengetahui identitas Muhammadiyah sebagai 

gerakan tajdid (pembaharuan), siswa mampu menumbuhkan jiwa tajdid 

pada diri mereka. Spirit inilah yang mampu membuat siswa memahami 

ajaran Islam, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Muhammad 

SAW, bukan hanya ikut-ikutan (taqlid). Dalam praktiknya, para siswa 
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mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka dengan 

kepribadian Muslim yang bertanggung jawab terhadap Allah SWT dan 

masyarakat. 

Dengan pendidikan Kemuhammadiyahan, siswa termotivasi 

untuk menjadi kader Muhammadiyah yang suatu saat akan memikul 

tanggung jawab terhadap Islam dan organisasi Muhammadiyah. 

Menyiapkan para siswa menjadi pemimpin-pemimpin Islam dan 

Muhammadiyah di masa mendatang. Karena itu, sudah seharusnya para 

siswa memahami kewajiban mereka secara baik, memperlengkapi diri 

mereka dengan ilmu pengetahuan dan al-Islam, agar ketika sampai 

saatnya nanti mereka siap menjadi pemimpin Muhammadiyah yang 

berilmu, beriman dan beramal. Sedangkan kontribusinya kepada 

keislaman siswa itu sendiri meliputi kepribadian, sifat dan sikap 

Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam berdasarkan al-

Qur’an dan Sunnah Rasul SAW. Siswa berbuat ihsan dan islah kepada 

masyarakat dengan tujuan ibadah dengan ikhlas.28 Terbentuknya 

perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang 

menunjukkan keteladanan yang baik (uswatun hasanah) menuju 

terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.29 

 

 

                                                           
28 Muh. Kholid As dan Misbach, Pendidikan Kemuhammadiyahan Kelas X SMA/MA/SMK 

Muhammadiyah, (Surabaya: Majelis Dikdasdem PWM Jatim, 2013), 2-4. 
29 H. Pahri, M. Arief Lukman Hakim dan Sufyanto, Pendidikan Kemuhammadiyahan, 17. 
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6. Dimensi-dimensi Keagamaan Siswa 

Agama merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa aspek. 

Zakiah Daradjat dalam Muh. Kholid As dan Misbach, mengemukakan 

bahwa agama meliputi kesadaran beragama dan pengalaman beragama. 

Kesadaran beragama adalah aspek yang terasa dalam pikiran, aspek itu 

merupakan aspek mental dari aktivitas beragama, sedangkan 

pengalaman beragama adalah perasaan yang membawa kepada 

keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Hurlock dalam Muh. Kholid 

As dan Misbach, mengatakan bahwa religi terdiri dari dua bentuk yaitu 

unsur keyakinan terhadap ajaran agama dan unsur pelaksanaan ajaran 

agama itu. Spilka dalam Pahri, mengatakan bahwa agama meliputi 

adanya keyakinan, adat, tradisi dan juga pengalaman-pengalaman 

individual. Pembagian dimensi-dimensi religiusitas menurut Golck dan 

Stark dalam Wahyuni Ismail terdiri dari lima dimensi yaitu: 

a. Dimensi keyakinan, tingkat sejauh mana seseorang menerima dan 

mengakui hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. 

b. Dimensi peribadatan atau praktek agama, tingkatan sejauh mana 

seseorang menunaikan kewajiban-kewajiban ritual dalam 

agamanya. 

c. Dimensi feeling atau penghayatan yaitu perasaan keagamaan yang 

pernah dialami dan dirasakan seperti merasa dekat dengan Tuhan, 

tentram saat berdo’a, tersentuh mendengar ayat kitab suci, merasa 
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takut berbuat dosa, merasa senang do’anya dikabulkan dan 

sebagainya. 

d. Dimensi pengetahuan agama yaitu seberapa jauh lorang mengetahui 

dan memahami ajaran-ajaran agamanya terutama yang ada dalam 

kitab suci, hadits, pengetahuan tentang fiqh dan sebagainya. 

e. Dimensi pengamalan yaitu sejauh mana implikasi ajaran agama 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. 

Dapat dikatakan seseorang dikatakan religius jika seseorang 

mampu melaksanakan dimensi-dimensi religiusitas tersebut dalam 

perilaku dan kehidupannya. 30 

 

                                                           
30 Wahyuni Ismail, “Analisis Komparatif Perbedaan Tingkat Religiusitas Siswa di 

Lembaga Pendidikan Pesantren, MAN dan SMUN”. Lentera Pendidikan Vol. 12 No. I Juni 2009, 

89-90. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci,31 penelitian kualitatif lebih fleksibel dalam segala aspek pada proses 

penelitiannya sebagai upaya untuk mengeksplorasi.32 Dalam memilih sampel 

penelitian kualitatif menggunakan teknik non probabilitas yang lebih pada 

pertimbangan subyektif peneliti dengan didasarkan pada jangkauan dan 

kedalaman masalah yang diteliti, yang bertujuan untuk mempelajari 

karakteristik yang di teliti, baik itu orang ataupun kelompok.33 Teknik 

pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.34 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian 

satu/beberapa kasus dengan menggali informasi dari berbagai sumber.35 

                                                           
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND) 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 15. 
32 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 57. 
33 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 205. 
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND), 

15. 
35 Dewi Rohmawati, dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Jember: Jember University Press, 

2014), 7. 
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Suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan 

memperoleh pengertian serta pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok atau situasi.36  

 Jadi dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menemukan data-

data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, yang akan memunculkan teori-

teori yang relevan untuk acuan peneliti. Prosedur penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang akan menghasikan data paparan, berupa ucapan, 

tulisan dan perilaku yang teratasi. 

2. Kehadiran Peneliti 

 Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan laporan apa-adanya 

yang didapatkan dari baik dengan atau tanpa campur tangan kata-kata lisan 

seorang informan dan dengan sedikit atau tanpa penafsiran atas pengamatan 

yang dilakukan peneliti sendiri. Dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai partisipan aktif. Dalam hal ini peneliti berinterakssi sosial secara aktif 

dengan informan untuk mendapatkan informasi atau data berupa catatan 

lapangan yang disusun secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. 

3. Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini bertempat 

di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo yang terletak di Jl. Stadion 

Timur No.20 A Ponorogo Kelurahan Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo 

                                                           
36 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), 20. 
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Jawa Timur dengan kode pos 63491 yang berpotensi untuk internalisasi nilai-

nilai keislaman. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, 

karena hanya menggunakan data yang tepat maka proses penelitian akan 

berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah 

yang sudah ditetapkan. Jenis data ada dua, yaitu: 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita 

tinggal mencari dan mengumpulkan data. Data dapat kita peroleh dengan 

lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, 

perusahaan-perusahaan, dll. 

c. Data Primer 

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber 

asli atau pertama. Harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya, 

melalui narasumber yang tepat dan kita jadikan responden dalam 

penelitian.37 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, sumber data dalam 

penelitian ini adalah: kepala sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

1 Ponorogo (untuk mengetahui internalisasi nilai-nilai keislaman pada 

mata peelajaran Kemuhammadiyahan), guru mata pelajaran 

                                                           
37 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 123-124. 
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Kemuhammadiyahan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

(untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai-nilai keislaman 

siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo) dan siswa MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo (kontribusi mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan terhadap keislaman siswa Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo). 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.38 Ada 

beberapa macam teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi 

Menurut Nasution dalam Sugiyono, menyatakan bahwa observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi.39 Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan 

secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat 

dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang 

sedang dilakukan.40 

                                                           
38 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND), 

308. 
39 Ibid., 310. 
40 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 224. 
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Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati bagaimana 

kegiatan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Kemuhammadiyahan 

serta perilaku islami siswa di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Khususnya bagaimana masuknya nilai-nilai keislaman dalam 

pembelajaran pelajaran Kemuhammadiyahan. 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.41 Menurut 

Kahija dalam Dewi Rokhmah, mendefinisikan wawancara adalah 

metode pengumpulan data dimana satu orang menanyakan pertanyaan ke 

orang lebih baik berhadapan langsung face to face, berhadapan lewat 

layar atau berbicara lewat telepon.42 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada kepala sekolah 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo (untuk mengetahui internalisasi nilai-

nilai keislaman siswa melalui mata pelajaran ke-Muhammadiyahan), 

guru mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo (untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

internalisasi nilai-nilai keislaman siswa Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo), dan siswa MA Muhammadiyah 1 

                                                           
41 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND), 

317. 
42 Dewi Rohmawati, dkk, Metode Penelitian Kualitatif, 26. 
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Ponorogo (untuk kontribusi mata pelajaran Kemuhammadiyahan 

terhadap keislaman siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 

Ponorogo). 

c. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life history) cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel 

atau dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto atau karya tulis 

akademik dan seni yang telah ada.43  

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

menggali data mengenai gambaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

mata pelajaran Kemuhammadiyahan serta internalisasi nilai-nilai 

keislaman dalam pembelajaran mata pelajaran Kemuhammadiyahan.  

 

 

 

                                                           
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND), 

329-330. 
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, 

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan 

mendukung membuat keputusan.44 Menurut Miles dan Huberman yang 

dikutip Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ada tiga, yaitu: 

a. Data Reduction 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

Dalam penelitian ini, setelah semua data yang didapatkan dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi sudah terkumpul. Maka dalam 

tahap ini untuk memudahkan proses analisis, data yang masih kompleks 

tersebut dipilah dan difokuskan sehingga lebih sederhana dan mudah 

dipahami. Setelahnya akan dilakukan pengelompokan data sesuai dengan 

data yang diperlukan. 

                                                           
44 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, 253. 
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b. Data Display 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyatakan bahwa yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam mendisplaykan data, 

huruf besar, huruf kecil dan angka disusun kedalam urutan sehingga 

strukturnya dapat difahami. 

Pada tahap penyajian data ini, maka data sudah terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk 

dipahami. Kemudian memudahkan peneliti untuk merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. 

Pada penelitian ini, data berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai 

keislaman siswa melalui mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, kemudian disusun secara sistematis agar 

mudah dipahami. 

c. Conclusion Drawing/Verivication 

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat beruupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungaan kausal atau interaktif, 



39 
 

 

hipotesis atau teori. Bila didukung data-data yang mantap, maka dapat 

dijadikan kesimpulan yang kredibel.45 

Dengan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, maka 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal 

atau mungkin juga tidak karena telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan 

Tahap terakhir setelah peneliti selesai memilah sekaligus 

memaparkan apa yang peneliti dapat dari penelitian di lapangan 

mengenai internalisasi nilai-nilai keislaman siswa melalui mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan, kemudian peneliti membuat kesimpulan dan 

saran, serta memberikan kontribusi internalisasi nilai-nilai keislaman 

siswa melalui mata pelajaran Kemuhammadiyahan. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain yaitu: 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang 

pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini 

berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, 

                                                           
45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND), 

338-345. 
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semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling 

mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. 

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dapat juga dilakukan 

dengan cara mengecek hasil penelitian, dari peneliti lain yang diberi 

tugas melakukan pengumpulan data.46 

c. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan 

dapat juga disebut dengan ketekunan pengamatan. Ketekunan 

pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan arau 

tentatif. Dengan ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci.47 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Penelitian ini dimulai dengan peneliti melakukan observasi awal 

terhadap objek penelitian. Objek penelitian yang dimaksud adalah pelaksana 

pembelajaran mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiyah 1 

                                                           
46 Ibid., 369-374. 
47 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 

1992), 329. 
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Ponorogo. Kemudian peneliti juga melakukan penelitian terhadap perilaku 

keagamaan siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Selain itu peneliti juga 

melakukan wawancara awal dengan kepala sekolah MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. 

Hasil dari wawancara dan observasi awal akan digunakan sebagai acuan 

untuk membuat dan mengembangkan desain penelitian. Desain penelitian 

yang digunakan adalah desain penelitian studi kasus. Desain penelitian ini 

fokus pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara 

mendalam, dengan tidak mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. 

Fenomena yang dimaksudkan adalah kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Berdasarkan fenomena khusus yang telah dipilih di atas, maka peneliti 

bisa merencanakan dan menentukan tempat, partisipan, waktu memulai 

penelitian, instrument-instrumen penelitian yang dibutuhkan dan 

pengembangan desain penelitian yang diperlukan. 

Peneliti akan melaksanakan penelitian tentang kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran Kemuhammadiyahan bagi siswa setelah semua 

perencanaan telah matang. Perencanaan yang matang akan membantu peneliti 

untuk mengambil data yang valid dan reliable. Data yang terkumpul akan 

dijadikan sebagai bahan penulisan laporan skripsi. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak geografis  MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Berdasarkan letak geografis MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

sanagat mendukung untuk didirikan madrasah karena terletak di 

pemukiman warga dan memiliki lokasi yang strategis. Selain itu adanya 

berbagai faktor yang mendukung diantaranya belum adanya lembaga 

pendidikan yang sejenis dan juga lokasi Madrasah berdekatan dengan 

kampus STKIP, stadion Batoro Katong dan Kwarcab sehingga prospek 

kedepan memberikan optimisme kepada yayasan yang mendirikan MA 

favorit dalam rangka memberikan wadah kepada orang tua yang inin 

memilih lkembaga pendidikan yang berkualitas. 

a. Jenis bangunan yang mengelilingi sekolah 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo terletak di Jl. Stadion Timur No. 

20A Kertosari Babadan Ponorogo. Adapun bangunan penting yang 

mengelilingi sekolah adalah sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara  : MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo 

2) Sebelah Timur  : STKIP Ponorogo 

3) Sebelah Selatan : Kwarcab 

81 
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4) Sebelah Barat  : Stadion Batoro Katong.48 

b. Kondisi lingkungan sekolah 

Pada umumnya kondisi lingkungan sekolah MA Muhammadiyah 

1 Ponorogo sudah memadai, baik dari bangunan sekolah, kebersihan 

lingkungan, maupun keadaan ruang kelas. Kondisi masing-masing 

bangunan sekoalah dan fasilitasnya sebagaimana terlampir dalam 

observasi lapangan. 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki berbagai fasilitas 

diantaranya ruang kelas yang berjumlah 6 ruang, lab komputer, 

perpustakaan, lab menjahit dan bordir, lapangan olahraga, ruang 

kepala sekolah, ruang guru, UKS, dan Masjid. 

Ruang kelas yang diamati oleh pratikan adalah kelas X dan XI 

yang mewakili keadaan ruang kelas secara umum di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Kelas X, XI maupun XII memiliki 

fasilitas lengkap serta tingkat kenyamanan dan kebersihan yang 

memadai. Ruang kelasnya sangat representatif dengan menampilkan 

dekorasi ruangan yang rapi dan dilenmgkapi dengan satu kipas angin. 

Fasilitas pembelajaran yang tersedia dikelas diantaranya adalah 

sebagai berikut: white board dan LCD Proyektor. Media penunjang 

kelas yang lain seperti data administrasi kelas, kalender, jam dinding, 

jurnak kelas, meja guru, stop kontak, shound dan poster-poster berisi 
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motivasi yang berfungsi sebagai alat kelengkapan di uar proses belajar 

mengajar.49 

 

2. Sejarah Berdirinya MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah institusi pendidikan yang 

berdiri sejak tahun 1940. Tahun 1940 dirintis dan dipelopori oleh para 

pemimpin Persyerikatan Muhammadoyah, Mendirikan sebuahj Madrasah 

dengan nama ”Madrasah Wustha Muhammadiyah” dengan visi dan misi 

Madrasah yang utama membentuk kader Persyerikatan 

(Mubaligh/Mubalighot). Setelah Madrasah berumur 3 tahun berubah nama 

menjadi “Madrasah Mu’alimin Muhammadiyah”. 

Tahun 1950 berubah nama menjadi “Perguruan Islam Menengah 

(PIM)”. Tahun 1954 dengan adanya peraturan pemerintah, nama PIM 

berubah menjadi “Pendidikan Guru Agama (PGA)” Masa belajar 6 

tahun.Tahun 1973, dengan peraturan pemerintah maka PGA berubah 

menjadi “Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo”. 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berada di dalam komplek 

Perguruan Muhammmadiyah Timur Bunderan Ponorogo, didalamnya 

terdiri dari SD, SLTP, MTS, SMU, dan MA Muhammadiyah.  

Menggunakan lahan tanah wakah bapak Djoko bin Hardjo Prawiro seluas 

1190 m2. Karena keberadaan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berada di 

satu komplek dengan SD, SMP, MTS, dan MA Muhammadiyah 1 

                                                           
49 Lihat Transkip Observasi No. 05/O/23-4/2019. 
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Ponorogo, berhubung SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo memasuki 

program RSBI memerlukan tanah yang kuas, dengan kebijakan PDM 

selaku yayasan yang menaunginya maka ada relokasi bangunan yang 

awalnya MA Muhammadiyah 1 Ponorogo Jl Batoro Katong No. 6 C Kec. 

Ponorogo Kab. Ponorogo di komplek 1 relokasi ke komplek 2 silakukan 

pada tanggal 14 Robiul Awal 1432 H dan bertepatan dengan tanggal 09 

Maret 2011 M yakni di Jl. Stadion Timur No. 20 A Ponorogo Kelurahan 

Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo. 

Prakarsa pendirian pendidikan formal yang bercorak Islam di tingkat 

SMA yaitu MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah dari semangat dakwah 

seluruh warga Muhammadiyah Ponorogo dengan semangat amar ma’ruf 

nahi munkar. MA Muhammadiyah 1 Ponorogo lahir sebagai jawaban dan 

solusi degradasi moral serta pembentuk karakter islami kader ummat. 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo sejak awal berdirinya sesuai 

dengan izin Pendirian Madrasah dari Kantor wilayah Departemen Agama 

RI, No. Ww.06.04/PP.00.6/3647/1992 dengan Nomor Statistik Madrasah 

(NSM) 31.2.35.02.16.267. Status DIAKUI berdasarkan keputusan 

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam dengan nomor E.IV/291994 tanggal 24 Maret 1994. Sesuai 

dengan jenjang akreditasi dari Departemen Agama Republik Indonesia 

nomor : E.IV/PP.03.2/KEP/13/2000 tanggal 09 Februari 2000 Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo memimiliki status DIAKUI. Sesuai 

sertifikat Nomor Identititas Madrasah (NIS) Dinas Pendidikan Nasional 
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Kabupaten Ponorogo nomor : 421/1228/405.47/2003 Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo tercatat dengan Nomor Identititas (NIS) 31 

00 20, dan terakhir sesjuai denghan jenjang akreditasi yang dilakukan oleh 

Dewan Madrasah Provinsi Jawa Timur Nomor : B/Kw.13.4/MA/34/2005 

sebagai Madrasah TERAKREDITASI dengan peringkat B (Baik) sampai 

sekarang.50 

3. Visi Misi Tujuan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

a. Visi 

“Terbentuknya Pelajar Muslim Yang Berakhlak Mulia Cakap, Percaya 

Pada Diri Sendiri Berguna Bagi Bangsa dan Negara, Serta Peduli dan 

Ramah Terhadap Lingkungan“. 

Indikator Visi: 

1) Pelajar Muslim 

Berkarakter pola hidup Islam, sesuai dengan Al-qur’an dan Sunnah 

Rasul. 

2) Berakhlak Mulia 

Memiliki perilaku yang santun dan ta’dzim serta menjunjung 

tinggi nilai kebenaran, menjauhi sikap dan perilaku buruk baik 

menurut norma agama maupun sosial masyarakat. 

3) Cakap 

Cerdas dan terampil serta memiliki bekal untuk kehidupan. 

4) Percaya pada Diri Sendiri 
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Memiliki keberanian dan menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi dalam bermasyarakat. 

5) Berguna bagi Bnagsa dan Negara 

Siap dan mampu menjadi kader Bangsa dan Negara. 

6) Peduli dan Ramah terhadap Lingkungan 

Berprilaku santun tehadap lingkungan dengan cara 

mengimplementasikan rasa cinta, peduli dan ramah lingkungan 

dalam kehidupan sehari-hari.    

b. Misi 

1) Menanamkan peserta didik tentang syari’at-syari’at Islam dan 

hukum-hukum Islam. 

2) Membiasakan peserta didik dan semangat disiplin, tanggung jawab 

dan jujur. 

3) Membekali peserta didik dengan ilmu yang amaliyah. 

4) Membiasakan peserta didik beramal yang ilmiah. 

5) Menanamkan peserta didik nilai-nilai kebangsaan dan 

kemasyarakatan. 

6) Melaksanakan budaya hidup bersih dalam rangka mencegah 

pencemaran lingkungan. 

7) Membiasakan hidup hemat dalam upaya pelestarian lingkungan 

dan tercukupi kebutuhan hidup. 

8) Membiasakan perilaku santun dalam upaya mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan. 



48 
 

 

c. Tujuan 

Dalam rangka mengemban Misi MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

telah merumuskan beberapa tujuan antara lain: 

1) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik 

2) Meningkatkan prestasi belajar 

3) Meningkatkan dan mendayagunaan sarana prasarana 

4) Meningkatkan bahan bacaan di Perpuatakaan 

5) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler 

6) Meningkatkan keikutsertaan kegiatan di luar Madrasah.51 

4. Profil sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Nama Madrasah : MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

No. Statistik    : 131235020029 

NIS/NPSN      : 310020/205844493 

Akrefitasi Madrasah : B 

Alamat Lengkap Madrasah 

Jl/Desa : Stadion Timur 20 A Kertosari 

Kecamatan : Babadan 

Kabupaten/Kota : Ponorogo 

Provinsi  : Jawa Timur 

No.Telp : 0352484558 

Kode Pos  : 63491 
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No. NPWP Persyerikatan :01.478.787.3-647.002 

No. NPWP Madrasah :01.478.787.3-647.014 

Nama Kepala Madrasah : Drs. Sarlan 

Nama Yayasan : MUHAMMADIYAH 

Alamat Yayasan : Jl. Jawa No. 38 Mangkujayan, Ponorogo 

No. Akte Pendirian Yayasan : 1381/II-012/JTM-78/1978 

Kepemilikan Tanah  : Yayasan 

Status bangunan  : Yayasan 

Luas bangunan  : 400 m2 

E-mail: ma_muh1po@yahoo.com53. 

5. Struktur Organisasi MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya karena adanya struktur organisasi tersebut dapat 

memudahkan kita untuk mengetahui sejumlah personil yang menduduki 

jabatan tertentu dalam suatu lembaga. 

Struktur organisasi di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo hampir 

sama dengan struktur organisasi yang terdapat pada sekolah umum 

lainnya. Adapun struktur organisasi di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 sebagi berikut: 

a. Kepala Sekolah : Drs. Sarlan 
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b. Wakasek. Kurikulum : Heni Kurniawati, S.Pd. 

c. Wakasek. Kesiswaan : Nur Imtihan, S.Pd. 

d. Wakasek.  

Sarana dan Prasarana : Ike Rahmayawati, S.Ag. 

e. Wakasek. Humas  : Siti Nurhidayati, S.Pd. 

 

f. Kepala Biro  

Administrasi Umum  : Nur Kholis Widodo, S.Pd. 

g. Kepala Biro Keuangan : Ike Rahmayawati, S.Ag. 

h. Kepala UPT. Al-Islam  

Kemuhammadiyahan  : Samuri, S.Pd.I. 

i. Kepala UPT.  

Perpustakaan  : Noor Shofiyah Hidana, S.Pd. 

j. Kepala UPT. SIM TIK  : Slamet Riyadi, ST. 

k. Koordinator Lab.  

Bahasa  : Sulastri, S.Pd. 

l. Koordinator  

Lab. IPS/IPA : Nanik Yuli Hasturti, S.E.54 

6. Kondisi Guru dan Siswa 

a. Kondisi Guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Tabel 1.1 

No Nama Jabatan Keterangan 
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1 Drs. Sarlan Kepala Sekolah PNS 

2 Siti Nur Hidayati. S.Pd. Guru GTY 

3 Nur Kholis Widodo, S.Pd. Guru GTY 

4 Hanik Yuli Hastuti, S.E. Guru GTY 

5 Ike Rahmayawati Armadja, 

S.Ag. 

Guru PNS 

6 Heni Kurniawati, S.Pd. Guru GTY 

7 Arif Kurniawan, S.Pd. Guru GTY 

8 Noor Shofiyah Hidana, 

S.Pd. 

Guru GTY 

9 Mochamad Ibnu Sholihin, 

S.Pd. 

Guru GTY 

10 Eka Andriani, S.Pd. Guru GTY 

11 Istirokah Harum 

Rahmawati, S.Pd.I 

Guru GTY 

12 Samuri, S.Pd.I Guru GTY 

13 Yushafat Ardiansyah, S.Pd. Guru GTY 

No Nama Jabatan Keterangan 

14 Nur Imtihan, S.Pd. Guru PNS 

15 Faiz Zuhdan Permana, 

S.Pd. 

Guru GTY 

16 Yusnia Ayuningtyas, S.Pd. Guru GTY 
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17 Lilies Ariyani, S.E Guru GTY 

18 Dra. Sulastri Guru GTT 

19 Dra. Nur Rohmatika Guru PNS 

20 Rahmat Habibi, S.Si Guru GTY 

21 Tri Harjanti Budi Setiyasih, 

S.Si 

Guru PNS 

 

Lembaga pendidikan MA Muhammdiyah 1 Ponorogo 

mempunyai tenaga pendidik yang berjumlah kurang lebih 21 guru 

yang mana mempunyai jenjang pendidikan S1. Dengan jenjang 

pendidikan yang tinggi dan mempunyai kualitas dalam hal bidang 

pendidikan yang diperoleh dari Perguruan Tinggi , guru-guru di MA 

Muhammdiyah 1 Ponorogo mampu membimbing peserta didik dengan 

baik sesuai aturan yang berlaku di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

b. Kondisi Siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Tabel 1.2 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 X IPA 11 13 24 

IPS 10 14 24 

2 XI IPA 9 7 16 

IPS 3 11 14 

3 XII IPA 2 9 11 
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IPS 3 9 12 

Jumlah 101 

 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki 101 siswa dibagi 

menjadi 6 kelas X, XI, XII dengan jurusan IPA dan IPS. Semua kelas 

wajib mengikuti mata pelajaran Kemuhammadiyahan.55 

7. Sarana dan Prasarana MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki sarana dan prasarana 

yang cukup memadai dan membantu setiap kebutuhan siswa dan guru 

dalam terlaksananya proses pembelajaran. Diantaranya adalah ruang kelas 

yang resentatif dan kondusif berisi maksimal 30 siswa dalam satu kelas. 

a. Ruang kelas kelas berlantai 3 yang bersih, nyaman dan rindang 

dengan fasilitas perangkat multimedia: Laptop-LCD proyektor, 

dilengkapi Lab Komputer, Lab Bahasa, Perpustakaan yang memadai. 

b. Akses internet gratis (Free Wifi) 

c. Fasilitas penunjang ekstrakurikuler lengkap : Lapangan sepak bola, 

bola voli, studio musik, masjid untuk kegiatan pembinaan rohani 

siswa.56 
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Tabel 1.3 

No Fasilitas Jumlah Keterangan 

1 R. Belajar 6 Baik 

2 R. Perpustakaan 1 Baik 

3 R. Laboratorium 2 Baik 

4 R. Ket. Komputer 1 Baik 

5 R. Ket. Menjahit 1 Baik 

6 R. Kepala Madrasah 1 Baik 

7 R. Tatat Usaha 1 Baik 

8 R. Waka Madrasah 1 Baik 

9 R. Guru 1 Baik 

10 R. BP/BK 1 Baik 

11 R. OSIS 1 Baik 

12 R. Kopsis 1 Baik 

13 R. Ganti 1 Baik 

14 R. Ibadah/Mushola 1 Baik 

15 R. Tamu 1 Baik 

16 R. UKS 1 Baik 

17 R. Mandi/WC Guru 2 Baik 

18 R. Mandi/WC Siswa 2 Baik 

19 Tempat Parkir 1 Baik 

20 Pos Penjaga 1 Baik 
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21 Gudang 1 Baik 

22 Kantin 1 Baik 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Internalisasi nilai-nilai keislaman siswa melalui mata pelajaran ke-

Muhammadiyahan 

Latar belakang munculnya organisasi Muhammadiyah diawali 

dengan pendiri Muhammadiyah yaitu KH. Ahmad Dahlan yang merasa 

prihatin terhadap pengetahuan masyarakat tentang Islam, dimana para 

ulama yang memiliki ilmu tentang agama Islam tetapi tidak 

mengamalkannya kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat saat itu 

yang kurang bisa memahami Islam itu sendiri, dalam beragama mereka 

hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Maka dari itu, beliau merasa 

bertanggung jawab mensejahterakan masyarakat dengan pengetahuan 

agamanya. Berawal dari dakwah, Muhammadiyah semakin merambat 

menjadi berbagai fasilitas umum baik dalam kesehatan, pendidikan dan 

lain sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan dengan berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan 

Hadist. Selain itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh seluruh 

civitas Muhammadiyah, baik itu siswa, guru ataupun seluruh karyawan 

sekolah. Untuk siswa, mata pelajaran Kemuhammadiyahan adalah mata 

pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Tidak terkecuali untuk 

civitas pendidikan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, semua siswanya 
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wajib mengikuti mata pelajaran Kemuhammadiyahan dikarenakan 

mengikuti kebijakan yayasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak 

Sarlan selaku Kepala Sekolah; 

Secara ideologis dan persyarikatan, mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan adalah kewajiban dari lembaga untuk diikuti 

oleh seluruh siswa-siswi MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur dan staf-staf yayasan juga 

memiliki keterlibatan untuk mengevaluasi. Sehingga kita 

berkewajiban untuk mentaati faedah-faedah perguruan 

Muhammadiyah yg akan mengarah kepada kaderisasi dimasa depan. 

Dalam bidang organisasi, jadi siswa harus memahami tipologi dan 

karakteristik Muhammadiyah. (a) Sebagai gerakan Islam, siswa 

dalam gerak-gerik serta semua hal pada diriya harus sesuai dengan 

Islam itu sendiri. (b) Sebagai gerakan dakwah, harus mengajak umat 

Islam. (c) Tajdid, yaitu pembaruan dalam bidang apapun, 

memberikan masukan pembaruan dalam berbagai bidang, mengikut 

tapi harus tau dasarnya. (d) Sebagai gerakan Nasional, semua amal 

usaha bukan hanya untuk warga Muhammadiyah tapi untuk 

Nasional. Berjalan kepada Tri Kontier antar beragama yaitu 

Toleransi antar beragama, indah antar beragama dan pemerintah.57 

 

Mata pelajaran Kemuhammadiyahan mengalami perkembangan dari 

tahun ke tahun, seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan di 

Indonesia dan juga perkembangan lembaga pendidikan yang berorientasi 

organisasi Muhammadiyah. Mulai dari pendirinya terdahulu yaitu KH. 

Ahmad Dahlan pada zaman penjajahan Belanda sampai berdirinya dan 

berjayanya organisasi Muhammadiyah saat ini. Kenyataan sejarah 

menunjukkan bahwa pada periode H.A. Mukti Ali (mantan Mentri Agama 

RI) menawarkan konsep pengembangan madrasah melalui SKB 3 Menteri, 

yang berusaha mensejajarkan madrasah dan non-madrasah, dengan porsi 
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kurikulum 70% dan agama 30%. Setiap periode jabatan menteri agama 

mengeluarkan kebijakan pembaruan hingga keluarnya UU No.2 tahun 

2003 yang mengangkat derajat madrasah sederajat dengan sekolah formal 

lainnya. Sehingga lulusannya mempunyai hak untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mengadopsi system sekolah ala 

Belanda, bukan hanya mengadopsi sistemnya tapi juga memasukkan 

pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran wajib bagi semua sekolah 

di bawah persyarikatan Muhammadiyah. Terus mengalami 

perkembangan, menjadi sekolah Islam terpadu yang yang berbasis 

integrasi antara ilmu sains dan Islam. Terdapat pembaharuan kurikulum 

berupa Tahfidzul Al-Qur’an dan kurikulum nasional yang diperkaya 

dengan mata pelajaran agama dan pendidikan moral Islam melalui 

peyisipan nilai-nilai islami dan kode etik secara sistematik baik melalui 

mata pelajaran umum, agama maupun ekstrakurikuler. Setiap tahun 

pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan berbagai 

program-program pendidikan, dengan menyesuaikan tujuan pendidikan 

Muhammadiyah untuk berdakwah dan orientasi masa depan kaderisasi. 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bpk. Sarlan selaku Kepala Sekolah MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo bahwa; 

Jika ada program-program yg dicanangkan maka guru-guru 

muhammadiyah juga menyampaikan pembelajaran secara global. 

Artinya, tidak fanatik terhadap suatu organisasi. Tapi memberikan 

pemahaman dan wawasan agar kelak menjadi manusia yg rohmatan 

lil alamin. Diutamakan ukuwahnya, mengutamakan toleransi antar 

agama ataupun organisasi. Dari mengikuti pelajaran 

Muhammadiyah, siswa mendapatkan wawasan yg lebih luas 
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sehingga memberikan timbal balik yg baik kepada siswa seperti jika 

terdapat suatu masalah mereka tidak cepat emosional. 58 

 

Dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan, terdapat berbagai nilai-

nilai keislaman yang diantaranya yaitu nilai aqidah, nilai akhlak dan nilai 

ibadah dengan berlandaskan kepada Al-Qur’an dan Hadist, melaksanakan 

dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dan tajdid, dengan maksud dan tujuan 

menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud insan kamil yang 

rahmatan lil alamin. Dengan harapan agar siswa yang mengikuti dan 

mendapatkan pembelajaran mata pelajaran Kemuhammadiyahan akan bisa 

menjadi pribadi yang sesuai dengan tujuan pendidikan 

Kemuhammadiyahan yaitu membentuk manusia muslim yang beriman, 

bertaqwa, beralkhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, disiplin, 

tanggung jawab, cinta tanah air, berguna bagi masyarakat dan Negara, 

selain itu juga menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk menjadi 

kader Muhammadiyah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Yusaffad 

selaku guru mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiyah 

1 Ponorogo bahwa; 

Hampir semuanya, karena itukan organisasi Islam. Seperti 

akhlak (amal ma’ruf dan nahi mungkar), kepribadian dalam ber-

Muhammadiyah dalam konteks Al-Qur’an dan Sunnah jadi untuk 

keislaman sesuatu yang dilakukan dan dipelajari yang islami, pada 

intinya semua nilai-nilai keislaman tersebut sudah ada di dalam buku 

LKS mata pelajaran Kemuhammadiyahan yang diajarkan.59 
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Pendidikan yaitu bukan hanya sekedar mengetahui, namun juga 

dikaji, tumbuh dan berkembang dalam dirinya sehingga dapat berpengaruh 

terhadap perilaku sehari-hari. Pendidikan dapat dikatakan sukses apabila 

dapat memasukkan pengetahuan berupa nilai-nilai keislaman kepada siswa 

dan dapat diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo, internalisasi nilai-niai keislaman sudah 

dipaparkan dengan luas, baik nilai aqidah, nilai ibadah dan nilai akhlak. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sarlan selaku kepala sekolah; 

Nilai-nilai keislaman dalam mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan diantaranya yaitu: 

1. Istinjak kepada Al-Qur’an dan Al-Hadist, kalau ada hukum yg 

ro’yu (pemikiran) kita bisa melalui majelis tarjih (mencari 

hukum yg lebih kuat). 

2. Memurnikan dan menghindari TBC (Tahayul, Bid’ah dan 

Qurobat).60 

 

Nilai-nilai keislaman tersebut di internalisasikan melalui banyak 

cara, bukan hanya dengan pembelajaran yang terpaku dalam materi LKS. 

Tapi juga melalui berbagai macam kegiatan organisasi Muhammadiyah 

seperti HW dan lain sebagainya. Karena banyak siswa yang sebelumnya 

bukan hanya dari Muhammadiyah tapi juga NU, sehingga pembelajaran 

dilakukan secara global. Artinya tidak fokus hanya pada Muhammadiyah, 

tapi menyeluruh. Tidak menganggap bahwa Muhammadiyah adalah 

organisasi Islam yang paling benar. Proses Internalisasi nilai-nilai 

keislaman ini selaras dengan tujuan pendidikan Kemuhammadiyahan 

sebagaimana yang di pegang teguh oleh pencetus persyarikatan 
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Muhammadiyah yaitu KH. Ahmad Dahlan. Tujuannya yaitu 

mensejahterakan masyarakat, memberikan kemudahan untuk masyarakat 

masa kini dengan berdakwah memberikan pengetahuan dan pemahaman 

kepada masyarakat tentang hakikat Islam, ajaran Islam. Tidak berpegang 

teguh terhadap tradisi nenek moyang yang sudah ada sejak dahulu. 

Sebagaimana yang dijelaskan bapak Sarlan selaku Kepala Sekolah MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo; 

Sesuai dengan visi misi MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu 

terbentuknya pelajar muslim yg berakhlak mulia, cakap, percaya 

pada diri sendiri, berguna bagi bangsa dan Negara serta peduli dan 

ramah terhadap lingkungan. Tujuan ada beberapa jenis yaitu tujuan 

Nasional, pendidikan Muhammadiyah, dan tujuan Aliyah.61 

Proses pembelajaran Kemuhammadiyahan dilakukan dengan 

berpacu dan berpedoman dengan apa yang ada dibuku LKS. Dengan 

menggunakan strategi pembelajaran histori dan bercerita, karena 

kebanyakan materi atau bab yang diajarkan mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan adalah sejarah latar belakang adanya organisasi 

Muhammadiyah, matan Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Strategi 

pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik 

dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan 

efisien sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran 

sebagai upaya yang dilakukan guru untuk mengarahkan peserta didik 

dalam mencapai tujuan yaitu bukan hanya mengetahui tapi juga 

memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga 
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terwujud pribadi individu yang mandiri, cerdas, cakap, bertanggung 

jawab, berani, jujur dan berguna bagi masyarakat dan juga Negara. 

Kegiatan pembelajaran berdasarkan nilai-nilai Islam dengan tujuan 

membentuk manusia yang sadar akan kehadiran Allah sebagai Tuhannya 

dan memiliki pengetahuan sosial, moral dan akademik. Sebagaimana yang 

dijelaskan Bapak Sarlan selaku Kepala Sekolah MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo; 

“Sudah ada akidah-akidahnya pribadi Muhammadiyah dalam buku 

LKS, jadi semua materi yang diajarkan dalam mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan sudah mengandung akidah-akidah pribadi 

Muhammadiyah. Guru tinggal melaksanakan pembelajaran, 

menyampaikan materi yang sudah ada di dalam LKS”.62 

 

Selain itu Bapak Yussafad selaku Guru Mata Pelajaran 

Kemuhammadiyahan, beliau juga menjelaskan bagaimana melaksanakan 

pembelajaran Kemuhammadiyahan tersebut sebagai berikut; 

Seperti pada mata pelajaran yang lain, guru mengikuti apa yg 

ada di dalam LKS kemudian membuat RPP. Dalam pembelajaran 

pun dilakukan secara global karena sifatnya yg ideologis. Karena 

semua materinya sudah ada di buku, maka kadang siswa membaca 

dan mempelajarinya. Kadang juga pembelajaran dilakukan dengan 

menayangkan video tentang materi Kemuhammadiyahan agar siswa 

semangat dalam belajar.63 

Metode pembelajaran yang digunakan guru menjadi penentu apakah 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tercapai 

tujuan pendidikan yang diharapkan. Seorang guru harus mampu 

menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi, situasi, 
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keadaan, kebutuhan siswa serta lingkungan belajar siswa. Jika guru 

mampu menemukan metode pembelajaran yang tepat, maka siswa akan 

dengan mudah menangkap dan memahami apa yang dijelaskan guru. Guru 

harus mampu menumbuhkan antusiasme siswa untuk belajar, selain itu 

guru juga harus mampu memposisikan dirinya bukan hanya sebagai guru 

sumber ilmu pengetahuan tetapi juga dapat sebagai saudara, teman yang 

tau betul apa yang dibutuhkan siswa. Harus tau kondisi siswa, guru 

memposisikan dirinya dari sudut pandang siswa. Guru mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo bisa dikatakan 

mampu memposisikan dirinya bukan hanya sebagai guru, tetapi juga 

mampu memposisikan dirinya sebagai teman dan saudara yang mengenal 

baik siswa-siswanya, antara guru dan siswa sangat akrab baik ketika 

berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan pembelajaran dikelas 

menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah/historis dan 

metode deskriptif/ menjelaskan. Sebagaimana hasil observasi 

pembelajaran yang dilakukan peneliti sebagai berikut; 

Proses pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan salam 

terlebih dahulu, setelah itu berdo’a bersama-sama untuk memulai 

pembelajaran. Guru memberikan instruksi untuk merapikan tempat 

duduk, kemudian mengecek absensi atau daftar kehadiran siswa. 

Guru menginstruksikan siswa untuk memperhatikan LKS 

Kemuhammadiyahan pada bab yang akan dipelajari. Guru 

menjelaskan materi kepada siswa dan siswa mendengarkan 

penjelasan guru dengan seksama. Metode pembelajaran yang 

digunakan guru yaitu deskriptif/menjelaskan, ceramah dan historis. 

Materi yang disajikan adalah “Matan Kenyakinan dan Cita-Cita 

Hidup Muhammadiyah atau MKCHM”. Pada materi ini yang 

difokuskan adalah bagaimana dakwah Islam dilakukan. Guru tidak 

memanfaatkan alat/media pembelajaran yang ada seperti papan tulis 

dan LCD. Hal ini sesuai dengan metode pembelajaran Ceramah. 
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Guru menjelaskan materi atau bab yang akan dipelajari, suasana 

pembelajaran berjalan dengan menyenangkan dan santai, walaupun 

kadang ada siswa yang tidak bisa berkonsentrasi mengikuti 

pembelajaran dikarenakan waktu pelaksanaan pembelajaran yang 

dilaksanakan siang hari. Banyak siswa yang sudah mengantuk dan 

sesekali mengobrol dengan temannya. Seperti yang beliau katakan 

bahwa mata pelajaran Kemuhammadiyahan itu tidak mudah. Ada 

siswa yang sebelumnya tidak mengikuti organisasi apapun yang 

berhubungan dengan persyarikatan Muhammadiyah sehingga saat 

proses pembelajaran ada siswa yang merasa asing dengan materi/bab 

yang disampaikan Bapak Guru dan kurang memahami materi yang 

disampaikan. Siswa yang mengobrol dengan temannya 

mendapatkan teguran oleh Bapak Guru dengan kata-kata yang sopan 

dan tetap ramah. Pembelajaran berjalan dengan kondusif, pada akhir 

pembelajaran guru menutup pembelajaran dengan berdo’a bersama-

sama dan mengucapkan salam.64 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bapak Yussafad selaku guru 

Mata Pelajaran Kemuhammadiyahan bahwa metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif dan metode historis, sebagai berikut; 

Metode deskriptif (menjelaskan) dan Metode Historis, karena 

jika anak tidak memiliki pengalaman dalam Muhammadiyah maka 

dia tidak bisa menjiwai. Karena yang ada di dalam LKS mata 

pelajaran Kemuhammadiyahan bersifat cerita. Jadi bagaimana 

sejarahnya Muhammadiyah dan lain sebagainya.65 

Ketika melakukan proses mengajar Bapak Yussafad selaku guru 

mata pelajaran Kemuhammadiyahan menggunakan strategi pembelajaran 

berupa menjelaskan materi yang ada di LKS, sesekali beliau juga 

menayangkan video pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar 

dan antusias belajar siswa. Mengapa strategi disini sangat diperlukan, 

dikarenakan guru harus menguasai kelas dan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. Strategi berupa mengorganisasikan 
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materi melalui peralatan, biaya, dan waktu. Sehingga ketercapaian proses 

pebelajaran sejalan dengan strategi yang telah ditentukan. Guru juga harus 

memperhatikan evektivitas dan efisiensi waktu penerapan strategi dalam 

proses pembelajaran terutama dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan 

ini. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Yussafad selaku guru mata 

pelajaran Kemuhammadiyahan; 

Salah satu strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah 

dengan menanyangkan video/film tentang Kemuhammadiyahan. 

Seperti film yang berjudul “Sang Pencerah”. Dan juga menceritakan 

pengalaman saya berada di dalam organisasi Muhammadiyah seperti 

IMM. Untuk memberikan semangat dan pandangan tentang 

Muhammadiyah.66 

 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu siswa yang diaajar oleh 

Bapak Yussafad dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan yaitu Muspita 

Nur Aini kelas XI IPS; 

Pak Yus biasanya menerangkan BAB yang ada di LKS, 

kadang kita yang membaca terus nanti di jelaskan pak Yus. Bercerita 

seperti itu loh mbak, banyak membaca.67 

Kebanyakan jawaban siswa sama karena memang guru yang 

bertugas mengajar mata pelajaran Kemuhammadiyahan hanya Bapak 

Yussafad, dan waktu mengajarnya selalu pada jam siang setelah shalat 

Dhuhur sehingga siswa kurang minatnya dalam belajar. 
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2. Faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai-nilai keislaman 

siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

a. Faktor pendukung Internalisasi nilai-nilai keislaman 

Internalisasi nilai-nilai keislaman dalam mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiiyah 1 Ponorogo dapat 

berjalan baik dikarenakan berbagai macam hal yang dapat mendukung 

proses internalisasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran mata 

pelajaran Kemuhammadiyahan di kelas yang dilakukan guru. Guru 

memiliki andil yang sangat besar dan tanggung jawab dalam 

peningkatan akhlak serta tingkat keislaman siswa. Menurut bapak 

Yussafad selaku guru mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo bahwa; 

Pembelajaran Kemuhammadiyahan dapat berjalan baik 

karena banyak hal, diantaranya tersedianya sarana prasarana 

seperti papan tulis, LCD, proyektor, dan lain-lain. Siswa mudah 

memahami materi Kemuhammadiyahan dengan mengikuti 

organisasi-organisasi Kemuhammadiyahan sehingga saat siswa 

mengikuti pembelajaran di kelas siswa sudah tau apa itu 

Kemuhammadiyahan, materi yang dibahas di dalamnya.68 

 

Selain itu jika terdapat permasalahan, maka kepala sekolah akan 

melakukan evaluasi terkait pembelajaran. sebagaimna yang sudah 

dijelaskan oleh bapak Sarlan selaku Kepala Sekolah MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo bahwa;  

Melalui evaluasi guru terhadap hasil belajar siswa kepala 

sekolah melaksanakan kontrol pembelajaran guru di kelas 

sehingga diharapkan pembelajaran Kemuhammadiyahan di MA 
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Muhammadiyah 1 Ponorogo dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien.69 

 

b. Faktor penghambat Internalisasi nilai-nilai keislaman 

Pendidikan Kemuhammadiyahan adalah salah satu mata 

pelajaran di sekolah yang berada di bawah persyarikatan 

Muhammadiyah dan merupakan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh 

seluruh siswa-siswi MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan sebagai wadah untuk mengenalkan 

Muhammadiyah kepada peserta didik dengan harapan mampu 

mengamalkan prinsip keyakinan dan cita-cita persyarikatan 

Muhammadiyah. Namun, ada suatu persoalan yang harus dihadapi 

dalam proses pembelajaran Kemuhammadiyahan, karena tidak semua 

siswa merasa antusias terhadap mata pelajaran Kemuhammadiyahan. 

Dikarenakan berbagai faktor yang menyebabkan siswa kehilangan 

antusiasme dalam belajar diantaranya yaitu metode dan strategi yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, kondisi dan kebutuhan siswa 

yang tidak terpebuhi, kurangnya motivasi belajar yang diberikan guru 

dan lain sebagainya. Dikarenakan hal ini timbul berbagai macam 

hambatan dan problem dalam pembelajaran. Sebagaimana yang 

dijelaskan bapak Yussafad selaku guru Mata Pelajaran 

Kemuhammadiyahan sebagai berikut; 

Dalam pembelajaran, jika guru menerangkan materi dan 

ada anak-anak yang belum mengetahui tentang Muhammadiyah 

dan tidak mengikuti organisasi ataupun kegiatan Muhammadiyah 
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maka mereka akan sulit memahami materi tersebut. Misalkan 

guru menerangkan materi tentang matan, keyakinan dan cita-cita 

Muhammadiyah. Jika anak tersebut belum pernah terjun langsung 

dalam organisasi Kemuhammadiyahan, maka mereka kurang 

memahami materi tersebut. Selain itu problem waktu 

pembelajaran yang dilaksanakan siang hari membuat anak-anak 

kurang semangat dalam belajar.70 

 

Dalam melaksanakan pembelajaran pastinya ada prinsip-prinsip 

khusus yang perlu diperhatikan agar pembelajaran tersebut dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien, sebelum melakukan pembelajaran 

ada baiknya guru memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut: (1) 

Metode atau teknik belajar mengajar yang cocok untuk mengajarkan 

bahan pelajaran, (2) Metode atau teknik yang bervariasi sehingga dapat 

menjangkau perbedaan karakter dan kondisi siswa (3) Metode atau 

teknik yang dapat memenuhi tujuan kognitif, afektif dan psikomotorik, 

(4) Metode atau teknik yang membuat siswa aktif, bukan hanya guru 

yang aktif (5) Metode atau teknik yang membuat siswa mengalami 

perkembangan kemampuan (6) Metode atau teknik yang dapat 

meningkatkan keterampilan siswa (7) dan lain sebagainya. Jika guru 

kurang menguasai metode atau strategi yang tepat untuk pembelajaran 

dan kurang menguasai materi, maka akan timbul suatu permasalahan 

atau problem yang akan menjadi penghambat tercapainya tujuan 

pendidikan Muhammadiyah itu sendiri. Selain dari guru, juga timbul 

suatu persoalan atau penghambat yang berasal dari yayasan itu sendiri, 

seperti perumusan Kurikulum, Silabus, dan juga penyediaan referensi 
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pendidikan berupa buku modul yang kurang lengkap dan lain 

sebagainya. Maka dari itu, yayasan haruslah melaksanakan evaluasi 

sebagai solusi permasalahan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan 

bapak Sarlan selaku Kepala Sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo; 

Penghambat Internalisasi nilai-nilai Keislaman dalam mata 

pelajaran Kemuhammadiyahan adalah jika guru kurang 

menguasai materi dan metode, maka siswa kurang menerima dan 

memahami materi yang disampaikan. Solusinya adalah melalui 

evaluasi guru terhadap hasil belajar siswa. Kepala sekolah 

melaksanakan kontrol pembelajaran guru di kelas.71 

 

Seorang guru memiliki peran agar terjadi proses pembelajran 

yang efektif atau dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan siswa. 

Setiap pendidik mengharapkan agar apa yang diajarkan dapat diterima 

dan dipahami dengan baik oleh siswa. Namun faktanya belum adanya 

penyelenggaraan proses pembelajaran yang benar-benar efektif dan 

efisien. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya antusias siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran yang 

digunakan guru tidak bervariasi sehingga mengakibatkan siswa merasa 

bosan dan lain sebagainya. Dalam proses pembelajaran, guru perlu 

memberikan siswa kesempatan untuk aktif mencari, menemukan, dan 

mengevaluasi pengetahuan agama yang dimilikinya dengan 

pengetahuan agama siswa lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan bapak 

Yussafad selaku guru mata pelajaran Kemuhammadiyahan bahwa; 

Dikarenakan waktu pembelajaran Kemuhammadiyahan agak 

siang, maka banyak siswa yang kurang semangat dan karena 

Kemuhammadiyahan itu bersifat: (1) Materinya memang ada 
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dibuku, namun jika siswa sebelumnya tidak terjun langsung atau 

memiliki pengalaman tentang Muhammadiyah maka siswa akan 

kurang memahaminya. (2) Siswa kurang semangat dengan 

pembelajaran Kemuhammadiyahan karena sifatnya ideologis. 

Sedangkan kondisi siswa setelah mengikuti pembelajaran 

Kemuhammadiyahan tergantung guru dalam mengaplikasikan 

pembelajaran, intinya hampir sama dengan pembelajaran yang 

lainnya.72 

 

3. Kontribusi mata pelajaran Kemuhammadiyahan terhadap keislaman siswa 

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Landasan pelaksanaan mata pelajaran Kemuhammadiyahan 

diharapkan dapat menciptakan pribadi siswa yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan Kemuhammadiyahan. Seperti halnya dengan visi misi dan 

tujuan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu terbentuknya pelajar muslim 

yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi 

bangsa, Negara serta peduli dan ramah terhadap lingkungan. Tujuan 

pendidikan Kemuhammadiyahan berharap agar siswa bukan hanya 

mengetahui tetapi juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga terbentuk pribadi/karakter siswa yang berakhlak 

mulia. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, disinilah peran 

guru dalam memahami dan memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-

beda karakternya. Seperti halnya yang dijelaskan bapak Yussafad selaku 

guru mata pelajaran Kemuhammadiyahan bahwa; 

Yang membedakan karakter adalah dia paham atau tidak, 

kebanyakan siswa di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam 

mengikuti pembelajaran Kemuhammadiyahan menjiwai, dalam 

artian paham terkait dengan Kemuhammadiyahan. Karena apa, 

disini kebanyakan atau mayoritas siswanya mengikuti IPM (Ikatan 
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Pelajar Muhammadiyah), HW (Hizbul Wathan), dan TS (Tapak Suci 

Putera Muhammadiyah). Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang 

bersifat ideologis. Untuk karakternya sudah menjiwai dan paham 

dengan pembelajaran Kemuhammadiyahan.73 

 

Dengan siswa mengikuti proses kegiatan pembelajaran 

Kemuhammadiyahan akan terjadi suatu perubahan pribadi atau karakter 

siswa. Karena guru disini bukan hanya memberikan  materi 

Kemuhammadiyahan sehingga siswa mengetahui dan memahami materi 

yang disampaikan guru. Guru juga berharap agar siswa dapat 

mengaamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, jadi bukan hanya di 

dalam atau di luar kelas, tapi guru disini juga berharap agar siswa dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta pribadi 

siswa yang memiliki perilaku dan tutur kata yang baik. Sebelumnya siswa 

memiliki karakter atau kepribadian yang kurang baik, kemudian menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. Dapat kita lihat contoh nyata dari dampak 

positif siswa mengikuti pembelajaran mata pelajaran Kemuhammadiyahan 

yaitu ketika siswa menghadapi suatu problem atau masalah, maka siswa 

tidak cepat tersulut amarah atau langsung emosi, tetapi siswa dapat 

menghadapinya dengan bersikap tenang, memikirkan solusi atau problem 

solving dari masalah tersebut. Siswa dapat bersikap lebih bijaksana 

terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Seperti yang sudah 

dijelaskan bapak Sarlan selaku Kepala Sekolah MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo sebagai berikut; 
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Dari mengikuti pelajaran Muhammadiyah, siswa mendapatkan 

wawasan yg lebih luas sehingga memberikan timbal balik yg baik 

kepada siswa seperti jika terdapat suatu masalah mereka tidak cepat 

emosional. Siswa lebih bisa bersikap bijaksana dalam meghadapi 

masalah. Bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Siswa 

menjadi insan yang beragama dan bertaqwa sesuai dengan ajaran 

Islam sehingga mampu menghadapi tantangan di jaman yang terus 

mengalami perubahan ini. Dalam tutur kata dan perilakunya itu 

sopan santun, ramah terhadap teman-temannya.74 

  

Selain dampak positif mengikuti pembelajaran Kemuhammadiyahan 

terhadap pengetahuan dan karakter siswa, juga memiliki dampak yang 

positif dalam hal keislaman atau religiusitas siswa. Karena di dalam mata 

pelajaran Kemuhammadiyahan banyak sekali pembelajaran agama yang 

dapat diambil, banyak nilai-nilai keislaman yang dapat diterapkan dalam 

pribadi siswa. Seperti ketika siswa menerima materi tentang sejarah 

Muhammadiyah, siswa bukan hanya mengetahui sejarahnya tapi juga 

dapat mempelajari nilai-nilai agama apa saja yang ada di dalamnya. Di 

dalam materi sejarah berdirinya Muhammadiyah dapat diambil 

pembelajaran bagaimana pendiri Muhammadiyah yaitu KH. Ahmad 

Dahlan sangat mengedepankan dakwah untuk merubah pandangan 

masyarakat saat itu terhadap agama dan sebuah usaha untuk 

mensejahtrakan masyarakat yang serba kekurangan saat itu. Kita dapat 

belajar dari bagaimana kerasnya perjuangan KH. Ahmad Dahlan saat itu 

dengan semangat Surat Ali Imran ayat 104. Dengan mempelajari nilai-

nilai yang ada di dalam materi mata pelajaran Kemuhammadiyahan, bukan 

hanya meningkatkan pengetahuan siswa terhadap Muhammadiyah tapi 
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juga meningkatkan tingkat keislaman siswa. Setelah siswa mengetahui, 

kemudian dia memahami, mendalami, dan berakhir dengan meningkatkan 

keislaman siswa. Sebagaimana yang dijelaskan bapak Yussafad selaku 

guru mata pelajaran Kemuhammadiyahan bahwa; 

Di dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan kan terdapat 

banyak materi-materi keislaman yang menyeluruh, beragam. Dalam 

Muhammadiyah itu mengutamakan dakwah amar ma’ruf nahi 

mungkar. Jadi melalui siswa mengikuti pembelajaran disamping 

siswa itu memahami, juga siswa itu dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Menjadi tau yang mana yang benar dan yang 

mana yang salah, yang mana yang harus ditaati dan yang harus 

dijauhi, yang jelas terjadilah peningkatan dalam beragama. Baik itu 

dalam beribadah dan yang lain-lain. Kan dalam Islam bukan hanya 

membahas tetang peribadahan tapi juga bagaimana cara 

berhubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan 

manusia yang lain, dan juga antara manusia dengan makhluk 

lainnya. Jadi dari mengikuti pembelajaran seperti yang sudah saya 

katakan tadi, siswa pastinya mengalami peningkatan keislaman. Dan 

bisa dilihat dari bagaimana tingkah laku dan tutur kata siswa yang 

menjadi lebih baik.75 

 

 

  

                                                           
75 Lihat Transkrip Wawancara No. 17/W/13-5/2019. 



 

73 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Data Tentang Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Siswa 

Melalui Mata Pelajaran Ke-Muhammadiyahan 

Internalisasi nilai melalui perjalanan yang sangat panjang, yaitu 

dimulai sejak waktu masih kecil sampai ada internalisasi itu sendiri 

mencapai puncaknya. Dengan demikian ada tiga tahap internalisasi nilai-

nilai yang dianggap memiliki nilai strategis dalam menginternalisasikan 

nilai-nilai religius, moral, budaya dan termasuk nilai-nilai demokratis yang 

sudah dianggap sebagai way of life nya sebagian dan bahkan hampir semua 

masyarakat dunia sekarang. Ketiga pusat pendidikan tersebut juga dianggap 

sangat mapan dalam menghambat dan menangkal arus negatif akibat dari 

pergeseran dan pergesekan nilai-nilai yang terjadi karena perkembangan 

sains dan kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Ketiga pusat 

pendidikan itu adalah lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.76 

Di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo ini, internalisasi nilai-nilai 

keislaman dimasukkan melalui kegiatan pembelajaran dan juga materi ajar 

pada mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Bukan hanya sebagai organisasi, 

tapi juga sebagai pihak yang menanamkan nilai-nilai keislaman kepada 

siswa. Mata pelajaran Kemuhammadiyahan wajib diikuti oleh seluruh siswa 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo, selain itu agar seluruh siswa dan juga 

                                                           
76 Saifullah Idris, Internalisasi Nilai dalam Pendidikan, 8. 
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seluruh civitas Muhammadiyah memahami organisasi Muhammadiyah 

maka dipersilakan mengikuti organisasi yang mengatas namakan 

Muhammadiyah. Seperti IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), dll. 

Pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur dan para stafnya juga memiliki andil 

dalam evaluasi kegiatannya. Sehingga bagi MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo wajib mengikuti dan mentaati kaedah-kaedah perguruan 

Muhammadiyah yang akan bermanfaat untuk kaderisasi di masa depan.  

Dalam bidang organisasi siswa harus memahami tipologi dan 

karakteristik Muhammadiyah yang ada, baik dalam gerakan Islam, gerakan 

dakwah, Tipologi dan gerakan Nasional. Dalam gerakan Islam, siswa harus 

memiliki sifat, tutur kata dan tingkah laku yang sesuai dengan Islam dalam 

Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam gerakan dakwah pun siswa harus mengajak 

masyarakat untuk senantiasa mengarah kepada kebaikan yaitu Islam itu 

sendiri. Tajdid/pembaruan, jadi siswa harus memberikan kontribusi 

terhadap pembaharuan berupa gagasan dan pendapat, bukan hanya seperti 

kalangan masyarakat lain yang hanya ikut-ikutan tanpa tau dasarnya. Dan 

sebagai gerakan nasional, amal usaha bukan hanya untuk warga 

Muhammadiyah saja tapi juga untuk Nasional. Seperti pedomannya yaitu 

Tri Kontier beragama (Toleransi antar beragama, indah antar beragama, dan 

pemerintah). 

Menurut Sutrisno dalam Zainal Arifin perlu adanya pembaharuan 

kembali terhadap madrasah pada tujuan awal madrasah didirikan, yaitu agar 

madrasah memiliki keunggulan pada ilmu agama Islam dan keunggulan 
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dalam ilmu umum sebagaimana yang ada di sekolah lainnya. 

Pengembangaan pendidikan madrasah tidak dapat ditangani secara parsial 

atau setengah-setengah, tetapi memerlukan pemikiran pengembangan yang 

utuh, terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pembangunan nasional 

bidang pendidikan yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan 

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan 

semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang 

berkualitas sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah.77 

Mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo selalu mengalami perkembangan oleh berbagai pihak, baik dari 

pihak sekolah itu sendiri maupun dari yayasan ataupun pemerintah. Banyak 

dibuat program-program pembelajaran agar terdapat peningkatan dan 

pembaharuan dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan. Kemudian pihak 

staf yayasan akan melakukan pengawasan berjalannya program tersebut dan 

evaluasi. Guru Kemuhammadiyahan yang mengampu Program Studi 

Kemuhammadiyahan akan melaksanakan program tersebut dalam 

pembelajaran, disampaikan secara global karena lebih mengutamakan 

toleransi antar agama atau organisasi, tidak fanatik terhadap suatu 

organisasi. Tetapi lebih memberikan pemahaman dan wawasan kepada 

siswa agar kelak siswa menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Memiliki 

                                                           
77 Zainal Arifin, Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

Program Studi Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta), 31-32. 
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pribadi atau sifat yang tidak emosional, bertanggung jawab, amanah, jujur, 

adil, ramah dan lain sebagainya. 

Nilai yang diinternalisasikan sebagai materi ajar dalam proses 

pembelajaran harus didasarkan kepada keharmonisan antara materi dengan 

peranan pendidik, dan antara pengembangan materi ajar yang sesuai dengan 

pengalaman peserta didik. Karena nilai-nilai yang diinternalisasikan 

tersebut merupakan nilai-nilai universal dan juga warisan sosial budaya 

universal dan harus berorientasi pada pengalaman peserta didik.78 Guru di 

sini lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan 

penghubung kearah pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa 

sendiri. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga harus 

membangun pengetahuan dalam pikiran siswa.79 

Guru yang melaksanakan pembelajaran Kemuhammadiyahan 

memiliki tugas dan kewajiban untuk menuntun siswa menjadi pribadi yang 

rahmatan lil alamin, dengan memasukkan nilai-nilai keislaman diataranya 

yaitu nilai aqidah, nilai ibadah dan nilai akhlak. Dengan berpedoman kepada 

kurikulum, silabus dan RPP yang ada, semua nilai-nilai keislaman tersebut 

juga sudah terkandung di dalam materi pelajaran Kemuhammadiyahan di 

buku LKS yang sudah disediakan sekolah. Guru mengontrol situasi dan 

kondisi siswa dalam pembelajaran, dengan menggunakan metode dan 

strategi yang tepat.  

                                                           
78 Saifullah Idris, Internalisasi Nilai dalam Pendidikan, 45. 
79 Nurdyansyah dan Eni Fariyarul Fahyuni, Inovasi Model Pembelajaran Sesuai Kurikulum 

2013, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016), 53. 



77 
 

 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah metode 

deskriptif dan metode historis karena materi Kemuhammadiyahan pada 

umumnya bersifat sejarah. Metode deskriptif menurut Goris Keraf yaitu 

wacana yang digunakan untuk menyampaikan data atau objek pembicaraan 

sehingga siswa seperti melihat secara langsung objek.80 Guru menerangkan 

apa yang ada di buku LKS, sedangkan siswa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Kadang guru 

menginstruksikan siswa untuk aktif membaca materi LKS kemudian guru 

menjelaskan ulang atau klarifikasi. Seperti halnya mata pelajaran yang lain, 

siswa cenderung pasif daripada guru. Karena tidak semua ruang kelas 

memiliki kelengkapan fasilitas yang sama, tidak semua kelas memiliki LCD 

dan proyektor. Maka kelas yang terdapat LCD dan proyektor terkadang 

pembelajarannya berupa menonton bersama-sama video yang berkaitan 

dengan Kemuhammadiyahan, seperti film “Sang Pencerah”. Menurut Y.R. 

Subakti, beliau menjelaskan bahwa agar pembelajaran dapat berhasil baik, 

metode yang dipergunakan harus bisa mengkonstruk “ingatan historis”.  

Mampu menumbuhkan kemampuan siswa untuk mengkonstruksi kondisi 

masa sekarang dengan mengaitkan atau melihat masa lalu yang menjadi 

basis topik pembelajaran.81 

                                                           
80 https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-deskripsi.html5 , 13 Juni 2019 jam 

08:23 WIB. 
81 Y.R. Subakti, Paradigma Pembelajaran Sejarah Bersasis Konstruktivisme, Vol. 24, No. 

1, April 2010, 4. 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-deskripsi.html5
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B. Analisis Data Tentang Faktor pendukung dan penghambat 

Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Siswa Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

1. Faktor pendukung Internalisasi nilai-nilai keislaman siswa Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

a. Pendidik atau guru, ter-internalisasi atau tidak nilai-nilai yang 

diajarkan sangat ditentukan oleh kepribadian dan integritas 

pendidik. Guru harus memiliki tiga kualifikasi dasar, yaitu 

menguasai materi, antusiasme, dan penuh kasih sayang dalam 

mengajar dan mendidik peserta didik. Dapat dikatakan bahwa 

pendidik atau guru adalah sebagai tauladan atau model bagi peserta 

didiknya dalam rangka pewarisan nilai-nilai yang mulia. 

b. Sarana Prasarana, dengan tersedianya sarana prasarana dari 

sekolah maka pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Adapun 

sarana prasarana yang tersedia di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

diantaranya yaitu papan tulis, LCD, proyektor dan buku pegangan 

mata pelajaran Kemuhammadiyahan. 

c. Organisasi Muhammadiyah, siswa mengikuti organisasi 

Muhammadiyah seperti IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), HW 

(Hizbul Wathan), dan TS (Tapak Suci Putera Muhammadiyah). 

d. Evaluasi, jika terdapat suatu permasalahan dalam proses 

pembelajaran Kemuhammadiyahan maka kepala sekolah 

melakukan evaluasi guru dari hasil belajar siswa. 
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2. Faktor penghambat Internalisasi nilai-nilai keislaman siswa Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Dalam menginternalisasikan nilai-nilai keislaman dalam mata 

pelajaran Kemuhammadiyahan pastinya tidak selalu berjalan dengan 

mulus, pastinya ada hambatan atau kesulitan yang dialami baik oleh 

yayasan, sekolah maupun guru yang melaksanakan pembelajaran di 

kelas. Berikut faktor penghambat Internalisasi nilai-nila keislaman 

dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo: 

a. Kurangnya pemahaman siswa 

Mata pelajaran Kemuhammadiyahan merupakan pelajaran yang 

tidak mudah, dikarenakan berbagai macam hal diantaranya guru 

dalam menjelaskan kemudian juga materinya. Seorang siswa 

kurang dalam memahami materi yang disampaikan jika ia tidak 

mengikuti organisasi ataupun kegiatan organisasi 

Kemuhammadiyahan. Selain itu guru dalam menjelaskan masih 

dikatakan tradisional, dikarenakan metode yang sering digunakan 

yaitu metode historis/bercerita. Tidak menjadikan siswa aktif, 

tetapi pasif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yussafad 

selaku guru mata pelajaran Kemuhammadiyahan bahwasanya mata 

pelajaran Kemuhammadiyahan memang tidak mudah. 
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b. Kurangnya fasilitas 

Tidak semua kelas memiliki kelengkapan fasilitas pembelajaran 

yang sama sehingga guru harus mempertimbangkan metode dan 

strategi pembelajatran yang sesuai dengan kelas tersebut. Beberapa 

kelas tersedia LCD dan proyektor, sedangkan kelas lain tidak 

memilikinya, hanya terdapat papan tulis. Data ini peneliti dapatkan 

melalui observasi di setiap kelas, tampak bahwa hanya satu kelas 

yang memiliki LCD dan proyektor, sedangkan kelas lain tidak 

memilikinya. 

c. Terbatasnya materi 

Semua materi ajar yang diterangkan sudah ada semua di dalam 

buku LKS, namun masih kurang direlefansikan dengan kejadian 

faktual di luar kelas. Terlalu terpaku dengan LKS, sehingga 

pembelajaran sangat kaku. 

d. Keterbatasan waktu 

Mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo mendapatkan waktu pelajaran hanya 1 jam, selain itu 

juga selalu siang hari. Dikarenakan hal tersebut, materi tidak 

tersampaikan dengan baik karena tergesa-gesa dengan waktu. Dan 

karena dilakukan di siang hari, maka siswa sering kurang fokus 

dalam mengikuti penjelasan guru.  



81 
 

 

Dengan demikian, pendidikan sebagai proses menginternalisasikan 

nilai-nilai dalam pribadi peserta didik bertumpu pada kemampuan atau 

kapasitas pembelajaran dalam setiap pribadi peserta didik.82 

 

C. Analisis Data Tentang Kontribusi Mata Pelajaran 

Kemuhammadiyahan Terhadap Keislaman Siswa Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan modern mempunyai 

tanggung jawab untuk berkontribusi bagi problem solving bangsa ini.83 

Dengan adanya Muhammadiyah dalam pendidikan diharpkan untuk dapat 

meningkatkan mutu kehidupan individu dalam mencari penyelesaian 

masalah yang paling mendesak, merombak tatanan sosial dan membangun 

struktur sosial yang baru, sedangkan untuk siswa sendiri yang diutamakan 

yaitu kesejahteraan mental, emosional dan karakter siswa.84 Mengubah 

afeksi dan perilaku siswa sehingga menjadi lebih baik. Mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan yang menggabungkan semua potensi anak, spiritual, 

intelektual, emosional, sosial, kultural dan fisikal.85 Prioritas pengalaman 

belajar diarahkan pada minat, kebutuhan dan kemampuan.  Sekolah dituntut 

untuk memperhatikan dan membuktikan keberhasilannya, mengkhususkan 

tujuan pelajaran agar dapat mengukur prestasi belajar siswa. Dengan adanya 

                                                           
82 Saifullah Idris, Internalisasi Nilai dalam Pendidikan, 43-51. 
83 Agus Miswanto, Sejarah Islam dan Kemuhammadiyahan (Studi Islam), 153 
84 Zainal Arifin, Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, 76-77. 
85 Pahri, Arief Lukman Hakim dan Sufyanto, Pendidikan Kemuhammadiyahan (untuk 

SMA/SMK Muhammadiyah kelas XII), 1. 
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tujuan tersebut, dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar.86  

Dengan adanya mata pelajaran Kemuhammadiyahan di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo memberikan berbagai macam kontribusi 

kepada siswa yang mengikuti pembelajaran tersebut, diantaranya yaitu: 

1. Terjadinya perubahan karakter siswa menjadi lebih baik yang sesuai 

dengan Islam yaitu rahmatan lil alamin, dapat dilihat dari cara siswa 

menghadapi masalah tidak cepat tersulut emosi, lebih bisa 

memikirkan pemecahan masalah atau solusi dengan kepala dingin. 

2. Memberikan pemahaman yang mantap dan dalam mengikuti 

pembelajaran Kemuhammadiyahan siswa menjiwai, notabennya yaitu 

siswa yang mengikuti organisasi Kemuhammadiyahan seperti IPM 

(Ikatan Pelajar Muhammadiyah), TS, dan lain sebagainya. Karena 

kegiatan tersebut bersifat ideologis. 

3. Terjadi perubahan pada tutur kata dan tingkah laku menjadi lebih baik 

kepada sesama teman maupun kepada guru.  

4. Ketika siswa mengikuti pembelajaran Kemuhammadiyahan, siswa 

bukan hanya sekedar memahami tetapi juga mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga terjadi perubahan perilaku atau sikap, 

tutur kata, peningkatan kualitas beragama dalam beribadah, 

berhubungan dengan sesama manusia atau individu dan berhubungan 

dengan Allah. Dalam peningkatan dalam beragama, siswa menjadi tau 

                                                           
86 Zainal Arifin, Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, 74. 
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mana yang benar dan mana yang salah, siswa mengetahui mana yang 

seharusnya dijauhi dan mana yang seharusnya didekati.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Internalisasi nilai-nilai keislaman di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

dilakukan didalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan, nilai-nilai 

tersebut diantaranya yaitu nilai ibadah, nilai aqidah dan nilai akhlak. 

Kemudian diajarkan kepada seluruh siswa sebagai mata pelajaran yang 

wajib diikuti seluruh siswa MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Guru 

melaksanakan pembelajaran menggunakan metode atau strategi 

pembelajaran historis dan deskriptif.  

2. Faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai-nilai keislaman 

dalam mata pelajaran Kemuhammadiyahan yaitu: 

a. Faktor pendukung 

1) Pendidik/guru 

2) Sarana prasarana 

3) Organisasi Muhammadiyah 

4) Evaluasi 

b. Faktor penghambat 

1) Kurangnya pemahaman siswa 

2) Kurangnya fasilitas 

3) Terbatasnya materi 

4) Keterbatasan waktu 

158 
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3. Mata pelajaran Kemuhammadiyahan memiliki banyak sekali kontribusi 

kepada siswa, baik terhadap karakternya maupun terhadap tingkat 

keislaman siswa. Melalui mengikuti pembelajaran 

Kemuhammadiyahan maupun karena faktor guru sendiri sebagai 

teladan atau figur yang digugu dan ditiru oleh siswa. Kontribusinya 

diantaranya yaitu perubahan karakter siswa menjadi lebih baik dan 

tidak emosional dalam menghadapi permasalahan, memiliki 

pemahaman yang mantap tentang Kemuhammadiyahan sehingga 

berpengaruh terhadap peningkatan keislaman siswa, dan siswa bukan 

hanya memahami materi pembelajaran Kemuhammadiyahan tetapi 

juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Saran 

Beberapa saran yang peneliti ajukan berdasarkan penelitian ini diantaranya 

adalah: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah 

melalui model pembelajaran yang digunakan guru dalam mencetak 

generasi yang berprestasi dan bermutu. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan dapat menambah tenaga pendidik yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Selain itu diharapkan kepala sekolah 

mengevaluasi guru pengampu mata pelajaran Kemuhammadiyahan 

dalam menggunakan metode pembelajaran Kemuhammadiyahan yang 
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sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa, serta membuat siswa 

menjadi lebih aktif. Dapat menambah sarana prasarana belajar atau alat 

yang dapat membantu siswa dalam belajar. 

3. Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat lebih menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariatif untuk menumbuhkan motivasi dan interesting belajar siswa, 

dan dapat menggunakan sarana prasarana atau alat belajar secara 

maksimal, sehingga siswa dapat belajar secara maksimal dan mendapat 

prestasi yang lebih baik. 

4. Bagi Siswa 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat belajar lebih 

rajin lagi sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

mata pelajaran Kemuhammadiyahan guna untuk meningkatkan prestasi 

belajar. 

5. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dengan adanya penellitian ini bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, 

serta referensi terhadap penelitian yang sejenis. 
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