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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A.    Deskripsi Data  

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti 

memperoleh data mengenai internalisasi nilai-nilai Islami melalui 

strategi analogi dalam pembelajaran IPA di SDIT Al-Asror Ringinpitu 

Kedungawaru Tulungagung. Dalam penelitian ini penelitian 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada 

bab ini akan disajikan beberapa data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penyajian yang dimaksudkan untuk menyajikan atau 

memaparkan data yang diperoleh dari penelitian di SDIT Al-Asror 

Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung, sebagaimana berikut: 

1. Proses Internalisasi Nilai-Nilai Islami pada Aspek Pola Perilaku 

Kepada Allah di SDIT Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru 

Tulungagung 

Pendidikan IPA di Indonesia bertujuan agar siswa memiliki 

keyakinan keteraturan alam ciptaan Allah dan keagungan-Nya, tujuan 

pada pembelajaran IPA sungguh tepat dan rasional. Karena banyak 

terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur‟an yang memerintahkan agar kita 

(manusia) memikirkan sebagian tanda-tanda kebesaran dan keagungan-

Nya melalui pencipta alam dan bumi, serta fenomena-fenomena alam 

yang terjadi, misalnya pada QS. Ali Imran, 3:190-191; Nuh, 71:13-20; 
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dan An-Naml, 27:70. Selain alasan tersebut, IPA memang pada 

hakikatnya adalah suatu tubuh pengetahuan yang mempelajari, 

memahami, dan menginvestigasi fenomena alam dengan segala 

aspeknya yang bersifat empiris dengan menggunakan metode ilmiah 

yang mengandung keterampilan proses IPA. Ada banyak nilai-nilai IPA 

yang dapat ditekankan ketika kita membantu anak untuk mencobakan 

proses dan ketika mempelajari konten sains.  

Hal ini sejalan ketika peneliti melakukan wawancara dengan 

beberapa guru kelas mengenai proses internalisasi nilai-nilai Islami 

pada aspek pola perilaku kepada Allah SWT. Bu Shinta berpendapat 

bahwa proses nilai-nilai islami pada aspek pola perilaku kepada Allah 

SWT adalah:  

“Dalam prosesnya yaitu guru memberikan pengertian-pengertian mbak 

dengan melakukan bimbingan terhadap penanaman perilaku siswa-

siswi, setelah itu guru memberikan pengertian dalam arti lain dalam 

materi agama atau islami yang saling berkaitan melalui strategi analogi 

tersebut. Strategi ini dalam prosesnya yang harus ada mbak. Melalui 

konsep awal itu seperti apa, kemudian menggunakan proses analogi 

sendiri yang sama antara konsep awal dan konsep yang baru yaitu ilmu 

agama atau ilmu islami. Kemudian siswa-siswi mendapatkan konsep 

baru yang berupa ilmu IPA dan ilmu agama itu dalam internalisasi nilai-

nilai islami pada pola perilaku terhadap Allah SWT itu saling 

berkaitan.”
44

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu. Shinta, beliau 

memahami bahwa dalam proses internalisasi nilai-nilai islami pada 

aspek pola perilaku kepada Allah SWT itu sangat penting yang harus 

diterapkan, sedangkan Bu. Evi juga berpendapat yang hampir sama 
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bahwa proses internalisasi nilai-nilai Islami pada aspek pola perilaku 

kepada Allah SWT merupakan proses yang sangat penting, karena 

dengan proses tersebut semua siswa akan bisa bersyukur atas 

kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Berikut pendapat dari Bu. 

Evy adalah:  

“Saya pribadi untuk proses tersebut belum menerapkan secara 

intensif namun secara tidak langsung dalam setiap pembelajaran 

saya sudah menerapkannya karena dalam proses pembelajaran itu 

saya selalu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari 

dan nilai-nilai islami tersebut. Cara tersebut sangat efektif jika 

diterapkan, karena kalau diterangkan materi saja siswa kurang 

memahami”
45

 

  Berdasarkan wawancara dengan Bu. Shinta dan Bu. Evy bahwa 

internalisasi nilai-nilai islami pada aspek pola perilaku kepada Allah 

SWT. Lebih dipertegas lagi oleh Bu. Endah. Berikut pendapat beliau 

adalah: 

  “Kalau menurut saya pada saat pembelajaran itu kita memasukkan 

dan mengkombinaskan nilai-nilai islami pelajaran yang tepat, 

setelah itu kita menjelaskan materi yang diajarkan dengan 

mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai islami dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya saja materi kekayaan alam kita 

bisa mengajarkan bahwa dengan kekayaan alam yang diciptakan 

oleh Allah SWT ini kita sebagai makhluk-Nya harus senantiasa 

bersyukur atas nikmat yang diberikan. Tidak hanya itu masih 

banyak materi-materi yang bisa diinternalisasikan dengan nilai-

nilai islami melalui strategi analogi tersebut”
46

 

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa Guru Kelas 

dapat disimpulkan tentang proses internalisasi nilai-nilai islami pada 
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aspek pola perilaku kepada Allah SWT bahwa pembelajaran IPA dan 

agama sebenarnya itu saling berkaitan, karena pembelajaran IPA ini 

adalah salah satu pelajaran yang mempelajari tentang alam ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa dengan segala keagungan-Nya. Pembelajaran 

IPA ada banyak nilai-nilai islami yang dipelajari sehingga siswa dapat 

menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari misalnya selalu beryukur 

atas kekayaan alam yang diberikan dengan bertaqwa dan 

mengagungkan-Nya, selain itu siswa dapat berfikir tafakkur, tadzakkur, 

dan tadabbur tentang segala hal kecuali tentang zat Allah SWT. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil 

observasi yang berupa dokumen ketika guru mengajar di kelas dengan 

menerapkan internalisasi nilai-nilai islami tersebut. Berikut 

dokumentasi yang peneliti ambil sebagai berikut: 

  

 

 

 

Gambar 4.2 Guru menjelaskan kepada siswa tentang pembelajaran 

IPA melalui proses internalisasi nilai-nilai islami pada aspek pola 

perilaku kepada Allah SWT. 
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 Gambar 4.2 merupakan gambar sebuah proses pembelajaran IPA, 

dimana guru ini menjelaskan materi-materi terlebih dahulu setelah itu 

untuk membuat pemahaman siswa semakin kuat guru mengaitkan 

pembelajaran tersebut dengan kehidupan sehari-hari melalui proses 

internalisasi nilai-nilai islami tersebut. Cara seperti ini dilakukan agar 

ingatan siswa lebih lama menerima atau memahami pembelajaran, 

karena kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. 

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi penulis dapat 

menyimpulkan bahwasannya proses internalisasi nilai-nilai islami pada 

aspek pola sikap dan perilaku kepada Allah SWT ini sangat penting, 

karena dengan cara seperti ini siswa lebih memahami dan lebih 

bersyukur terhadap ciptaan-Nya. Pembelajaran IPA adalah penerapan 

pembelajaran yang bersifat ilmiah dan rasional, namun tidak bisa 

dipungkiri bahwa ilmu IPA ini berdasarkan dengan kejadian fenomena-

fenoma alam yang tak lepas dari kuasa sang pencipta kemudian lahirlah 

seorang ilmuwan-ilmuwan yang berusaha memecahkan suatu kejadian 

alam yang ada di bumi ini untuk dijadikan sebagai objek penelitian. 

Oleh karena itu ilmu IPA dan ilmu agama pada dasarnya sangat 

berkaitan erat dan saling berhubungan satu sama lain, namun disisi lain 

banyak orang yang melupakannya. Secara tidak langsung jika kita 

mempelajari ilmu IPA otomatis kita juga mempelajari tentang 

kekuasaan Allah SWT yang sangat indah dan ada beberapa fenomena-

fenoma yang tidak pernah kita fikirkan dengan akal. Seringkali ilmu 
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IPA dan ilmu agama ini dijadikan suatu perdebatan antara ahli sains dan 

ahli agama, sebagai seorang guru kita harus bisa menanamkan nilai-

nilai islami tersebut agar siswa tidak salah dalam menafsirkan suatu 

ilmu yang berkaitan dengan ciptaan-Nya.  

2. Proses Internalisasi Nilai-Nilai Islami pada Aspek Pola Perilaku 

Kepada Sesama Manusia di SDIT Al-Asror Ringinpitu 

Kedungwaru Tulungagung 

  Pada dasarnya pembelajaran IPA juga tidak lepas dari aspek pola 

perilaku kepada sesama manusia, hal ini bisa dilakukan melalui 

penanaman iman dan taqwa. Pembelajaran yang menginternalisasikan 

nilai-nilai islami ini sangat penting diterapkan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar bagi siswa, mengingat peningkatan nilai-nilai islami 

bukan hanya tugas guru pendidikan agama. Sadar akan pentingnya 

pembelajaran dengan menginternalisasikan nilai-nilai islami khususnya 

pada mata pelajaran IPA, maka dibutuhkan strategi pembelajaran yang 

dapat dengan mudah dicerna oleh para siswa dalam rangka untuk 

menambah wawasan keislaman apalagi sekolah yang dijadikan tempat 

penelitian ini memang basicnya adalah sekolah yang berbasis keislaman 

sehingga dapat mengokohkan ketauhidan mereka dan memantapkan 

keimanan kepada Allah SWT. 

 a. Dari hasil observasi 

   Dari hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti tentang 

proses internalisasi nilai-nilai islami pada aspek pola perilaku kepada 



60 
 

sesama manusia yaitu siswa mampu menerapkan bahwa makhluk 

hidup itu tidak dapat hidup sendiri seperti pada pembelajaran materi 

ekosistem. Berikut dokumentasi yang dapat diambil oleh peneliti: 

 

 

 

 

        Gambar 4.3 Sesama siswa saling ketergantungan dengan cara 

berkelompok 

   Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat bahwa sesama siswa 

mereka saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri, hal itu 

menandakan bahwa mereka sudah bisa menerapkan pembelajaran 

ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. 

  Observasi yang dilakukan oleh peneliti tersebut ditemukan 

bahwa sesama siswa harus bersikap saling menghargai dan saling 

mengingatkan, karena dalam kehidupan kita dapat hidup sendiri 

tanpa bantuan orang lain. Bagaimanapun keadaannya kita selalu 

membutuhkan orang lain, proses internalisasi nilai-nilai islami pada 



61 
 

aspek pola perilaku kepada sesama manusia sudah didukung 

dengan adanya pemahaman siswa.
47

 

Observasi berikutnya peneliti juga menemukan terdapat 

beberapa proses pembelajaran yang mempunyai arti persatuan dan 

persaudaraan. Berikut dokumentasi yang dapat diambil oleh 

peneliti:  

 

 

 

 

 

     Gambar 4.4 Rasa persatuan dan persaudaraan terhadap sesama siswa 

   Gambar 4.4 merupakan gambar dimana siswa menerapkan 

rasa persatuan dan persaudaraan, dalam pembelajaran IPA juga 

terdapat beberapa materi yang mengandung nilai-nilai islami 

tersebut.
48

 

   Paparan hasil observasi diatas bisa disimpulkan bahwa 

dalam pembelajaran IPA melalui proses internalisasi nilai-nilai 

Islami pada aspek pola perilaku kepada sesama manusia sangat 
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penting. Guru sangat berperan penting dalam kegiatan tersebut 

karena jika guru tidak mendidik mulai sejak dini, maka penanaman 

nilai-nilai islami akan sulit untuk diterapkan. Apalagi dengan seiring 

berkembangnya zaman di era milenial ini, nilai-nilai islami di dalam 

diri siswa sangat kurang. 

 b. Dari hasil wawancara 

   Dari hasil wawancara dengan beberapa guru kelas 

mengenai proses internalisasi nilai-nilai Islami pada aspek pola 

perilaku kepada sesama manusia. Bu Shinta berpendapat bahwa 

proses nilai-nilai islami pada aspek pola perilaku kepada sesama 

manusia adalah: 

 “Kalau menurut saya itu dalam segala proses pembelajaran 

kepada sesama teman dan guru itu harus bisa saling 

menghargai dan saling mengingatkan satu sama lain. 

Misalnya saja jika kita mengajarkan tentang anggota tubuh, 

siswa dapat mengetahui fungsi anggota tubuh tersebut 

karena dengan belajar seperti itu kita bisa selalu bertaqwa 

dan beriman kepada Allah dengan cara merawat diri sendiri 

dan mengingatkan kepada teman jika ada yang lalai”
49

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu. Shinta beliau juga 

menerapkan hal tersebut agar proses belajar mengajar berjalan 

dengan tujuan yang dicapai dengan berdasarkan nilai-nilai islami, 

hal ini juga selaras dengan pendapat Bu. Evy. Beliau 

mengungkapkan bahwa: 
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“Kalau saya setiap proses pembelajaran itu sesama teman 

harus bisa saling menghargai satu sama lain mbak, sopan 

santun, saling mengangatkan. Seperti kemarin saya habis 

membahas materi tentang cara perkembangbiakan makhluk 

hidup, nah disitu saya sebagai guru harus bisa bagaimana 

agar siswa menghargai perkembangan yang dimilik 

makhluk hidup lainnya karena setiap makhluk hidup cara 

perkembangannya berbeda, jadi sebisa mungkin kita harus 

bisa menghargai itu”
50

 

Jika Bu. Shinta dan Bu. Evy berpendapat bahwa proses 

internalisasi nilai-nilai islami pada aspek pola perilaku kepada 

sesama manusia merupakan salah satu cara agar sesama manusia 

atau antar teman harus selalu saling menghargai, Bu. Endah juga 

berpendapat yang sama namun lebih diperjelas oleh beliau. Bu. 

Endah mengatakan bahwa: 

“Kalau menurut saya itu ya mbak proses internalisasi nilai-

nilai islami pada aspek pola perilaku kepada sesama 

manusia sangatlah penting, karena sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa kita harus saling menyayangi, 

menghormati, dan menghargai. Di setiap pembelajaran saya 

juga selalu menerapkan hal itu kalau tidak siswa itu 

seenaknya sendiri, contohnya saja ketika materi tentang 

penyakit nah dari situ kita harus saling mengingatkan jika 

ada salah satu teman yang membuang sampah 

sembarangan, kemudian sebelum makan dan minum ketika 

selesai melakukan aktivitas harus cuci tangan terlebih 

dahulu. Dari hal kecil seperti itulah siswa bisa menanamkan 

nilai-nilai islami yang ada mbak” 

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi penulis 

menyimpulkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai islami pada aspek 

pola perilaku kepada sesama manusia yaitu dengan menerapkan iman 

dan taqwa. Maka, sedapat mungkin proses pembelajaran IPA dikaitkan 
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dengan peningkatan akhlak para siswa-siswi. Apa yang dipahami oleh 

guru-guru kelas sesuai dengan pandangan dan keyakinan bahwa dalam 

ajaran Islam tidak ada dikotomi ilmu sains dan ilmu agama, seperti 

yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Pasalnya ajaran Islam 

berwatak tauhidi. Maka, keduanya tidak perlu dipertentangkan dan 

disaingkan relasinya. Malah keduanya harus saling mendukung dan 

bersinergi. Dengan mempelajari IPA yang berinternalisasikan nilai-nilai 

islami diharapkan siswa menemukan keajaiban, keindahan, dan 

kebesaran Allah melalui alam semesta ciptaan-Nya. Dengan tujuan, 

meningkatkan iman dan taqwa siswa kepada Allah SWT. 

3. Proses Internalisasi Nilai-Nilai Islami pada Aspek Pola Perilaku 

Kepada Alam di SDIT Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru 

Tulungagung 

 

  Keseimbangan lingkungan adalah kondisi harmonis dan seimbang 

pada interaksi antara faktor biotic dan faktor abiotic dalam suatu 

lingkungan. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh pengaruh 

alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Selain itu, 

keseimbangan lingkungan juga dapat terganggu oleh aktivitas manusia. 

Kegiatan manusia dapat memicu terganggunya keseimbangan 

lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti 

banjir dan tanah longsor. 
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 a. Dari hasil Observasi 

Dari hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti tentang proses 

internalisasi nilai-nilai islami pada aspek pola perilaku kepada alam 

yaitu siswa mampu menerapkan bahwa kita sebagai manusia harus 

selalu menjaga dan merawat alam agar tidak terjadi suatu bencana 

alam dan sebagai bukti kita bersyukur atas ciptaan-Nya. Berikut 

dokumentasi yang dapat diambil oleh peneliti: 

 

 

 

 

 

         Gambar 4.5 Siswa-siswi mencari macam-macam daun 

Gambar 4.5 merupakan gambar siswa-siswi mencari macam-

macam daun yang kering guna untuk praktik pembelajaran IPA yang 

kemudia ditempelkan di kertas.
51

 

Dari observasi yang ditemukan oleh peneliti hal ini 

menunjukkan bahwa alam itu memang sangat berpengaruh untuk 

proses kegiatan belajar mengajar, dengan berbagai macam tumbuhan 
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bisa dijadikan sebuah pembelajaran guna peserta didik lebih paham 

dan ingatan mereka lebih lama. Selain itu dengan cara ini bisa juga 

untuk menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan tetap bersih 

dan menjaga keseimbangan lingkungan. Daun-daun yang kering itu 

bisa dijadikan bahan pembelajaran dan bahan kerajinan supaya tidak 

menumpuk lama-kelamaan menjadi sampah dan akan terjadi 

bencana. 

Observasi berikutnya peneliti juga menemukan beberapa 

kegiatan yang menjaga kelestarian lingkungan di sekitar sekolah. 

Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh siswa yang piket pada hari itu 

dan kegiatan ini selalu dilakukan setiap hari sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran. Berikut dokumentasi yang dapat diambil 

oleh peneliti: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Siswa melakukan menyirami tanaman 
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Gambar 4.6 merupakan siswa melakukan kegiatan menyirami 

tanaman guna merawat tanaman yang ada di sekitar kelas masing-

masing.
52

 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap 

harinya oleh beberapa siswa-siswi yang piket. Hal ini merupakan 

salah satu cara yang dilakukan untuk selalu menjaga dan merawat 

tanaman. Selain itu kegiatan ini juga dijadikan sebagai kebiasaan 

sejak dini. Karena penanaman hal kecil seperti menyirami tanaman 

sepertinya memang terlihat sepele namun jikatidakdilakukan sejak 

dini, maka siswa-siswi tidak akan mengetahui bahwa merawat dan 

menjaga alam itu sangat penting untuk keseimbangan lingkungan. 

Selain itu, ketika peneliti melakukan observasi, peneliti juga 

menemukan jadwal piket yang telah disepakati oleh setiap kelas 

masing-masing. Berikut dokumentasi yang dapat diambil oleh 

peneliti: 
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Gambar 4.7 Jadwal Piket 

Gambar 4.7 merupakan gambar jadwal piket yang telah dibuat 

dan disepakati oleh anggota kelas.
53

 Hal ini dilakukan agar proses 

kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Jika kelas bersih dan 

rapi maka, suasana belajar pun bisa jadi nyaman. 

Paparan hasil observasi diatas bisa disimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran IPA melalui proses internalisasi nilai-nilai Islami pada 

aspek pola perilaku kepada alam sangat penting. Karena dalam 

pembelajaran IPA terdapat beberapa materi tentang menjaga 

keseimbangan lingkungan yang tentunya berhubungan langsung dari 

alam. Bukan hanya itu jika kita melestarikan lingkungan, merawat 

lingkungan, dan menjaga keseimbangan lingkungan bencana alam 
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itu akan terhindari. Di dalam Islam pun sudah dijelaskan bahwa 

setiap manusia harus menjaga lingkungan alam, jika kita lalai akan 

hal itu maka Allah SWT akan mendatangkan suatu bencana alam 

yang tak terduga. 

 b. Dari hasil Wawancara 

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari beberapa guru 

kelas mengenai proses internalisasi nilai-nilai Islami pada aspek pola 

perilaku kepada alam, Bu. Shinta menjelaskan bahwa: 

“Kalau pendapat saya mengenai proses internalisasi nilai-nilai 

islami pada aspek pola perilaku kepada alam itu ya mbak 

melalui pembiasaan-pembiasaan kecil. Contohnya kan ada 

materi tentang lingkungan, nah itu saya kaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari bahwa kita sebagai manusia harus selalu 

menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah 

ditempatnya agar tidak terjadi bencana-bencana alam”
54

 

Dari hal-hal kecil seperti itulah memang harus dibiasakan sejak 

dini, selain itu setiap proses pembelajaran mudah dipahami dan 

mudah diingat jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal 

ini sependapat dengan Bu. Evy salah satu guru kelas. Bu. Evy 

berpendapat bahwa: 

“Sebelum pembelajaran itu ya mbak saya suruh untuk 

membersihkan kelas terlebih dahulu jika kelasnya masih kotor, 

meskipun sudah dibentuk jadwal piket terkadang itu masih ada 

beberapa siswa yang belum melaksanakan piket. Selain itu 
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setiap pagi juga menyirami tanaman disekitar kelas masing-

masing”
55

 

Jika Bu. Shinta dan Bu. Evy berpendapat bahwa proses 

internalisasi nilai-nilai islami pada aspek pola perilaku kepada alam 

merupakan salah satu cara agar kita bisa bersyukur kepada Allah 

karena telah menciptakaan alam semesta ini, Bu. Endah juga 

berpendapat yang sama namun lebih diperjelas oleh beliau. Bu. 

Endah mengatakan bahwa: 

“Kalau menurut saya proses internalisasi nilai-nilai Islami 

pada aspek pola perilaku kepada alam itu melalui pembiasaan-

pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika tidak 

diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran itu 

kadang kurang mampu diterima oleh siswa. Apalagi cara berfikir 

setiap siswa itu berbeda-beda ya mbak, jadi saya harus bisa 

menyampaikan materi secara detail dan tidak mengandung pikiran 

siswa yang abstrak itu terhadap suatu materi yang diterimanya”
56

 

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi penulis 

menyimpulkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai islami pada aspek 

pola perilaku kepada alam yaitu melewati beberapa cara pembiasaan yang 

diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan ini 

dilakukan agar siswa mampu untuk menjaga, merawat, dan melestarikan 

lingkungan sekitar mereka, karena dengan cara seperti ini siswa lebih 

mampu dan mengamalkan nilai-nilai islami yang terkandung dalam 

pembiasaan-pembiasaan ini. Meskipun pembiasaan ini termasuk hal yang 

kecil namun hal ini sangat bermakna, karena pembiasaan itu perlu 
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diterapkan sejak dini agar kelak siswa mampu menerapkannya dan 

pembelajaran tentang alam semesta masih tetap diingat. 

 

B.   Temuan Penelitian 

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan hasil 

temuannya, yaitu: 

1. Proses internalisasi nilai-nilai islami pada aspek pola perilaku kepada 

Allah SWT: 

a) Siswa bisa lebih bersyukur atas kekayaan alam yang diberikan oleh 

Allah SWT 

b) Siswa menjadi berfikir tafakkur, tadzakkur, dan tadabbur tentang 

segala hal, kecuali tentang zat Allah SWT 

c) Siswa lebih memahami alam semesta dan mengagungkan Allah 

SWT serta bertaqwa kepada-Nya 

2. Proses internalisasi nilai-nilai islami pada aspek pola perilaku kepada 

sesama manusia: 

a) Siswa lebih mengenal tentang anggota tubuh dan paham tentang 

fungsinya serta cara merawatnya agar tetap sehat. 

b) Siswa lebih paham tentang ekosistem lingkungan yang ada di 

sekitar mereka, bahwa makhluk hidup itu tidak dapat hidup 

sendirian dan pastinya ada saling ketergantungan. 
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c) Siswa lebih paham tentang proses perkembangan manusia mulai di 

dalam kandungan sampai meninggal dengan mengaitkan nilai-nilai 

keislaman. 

d) Siswa menjaga rasa persatuan dan persaudaraan melalui 

pembelajaran tentang gaya dan gerak. 

3. Proses internalisasi nilai-nilai islami pada aspek pola perilaku kepada 

alam: 

a) Siswa menjalankan kegiatan jadwal piket yang telah dibentuk oleh 

guru sebagai penanaman nilai mu‟amalah. 

b) Siswa melakukan kegiatan menyirami tumbuhan atau bunga yang 

ada di sekitar kelas mereka sebagai bentuk peduli terhadap alam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




