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BERAKHLAK MULIA (STUDI KASUS DI SDIT MUHAMMADIYAH AL-KAUTSAR TAHUN 

2012/2013) 
 

Budi Hadi1 Abdul Khaliq Hasan2 Imran Rasyadi3 
 

ABSTRAK 
Penanaman pendidikan karakter (akhlak) di sekolah Islam terpadu diyakini 

sebagai alternatif dalam mengatasi hal tersebut. SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 
adalah salah satu sekolah Islam terpadu yang menerapkan pendidikan karakter, dan 
menjalankannya sesuai dengan fungsi manajemen. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana manajemen 
pendidikan Islam terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT 
Muhammadiyah al-kautsar, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pendidikan 
Islam terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-
Kautsar, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian field research yang bertempat di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar sebagai 
kancah studi kasus. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, 
sedangkan metode penentuan subyek menggunakan teknik purposive sampling. 
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, dengan 
langkah-langkah: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi data dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah, manajemen pendidikan Islam terpadu dalam 
membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-kautsar terdiri dari 
beberapa point, yaitu: perumusan visi misi, kurikulum terpadu, pembelajaran 
terpadu, guru yang berkualitas, pendekatan terpadu dan budaya sekolah. Keenam 
point tersebut telah mampu membentuk siswa berakhlak mulia (berkarakter), dan 
keenam point tersebut telah dijalankan sesuai fungsi manajemen (planning, 
organizing, actuating, controlling, evaluation). Adapun faktor pendukung dalam 
manajemen pendidikan Islam terpadu dalam membentuk siswa berkahlak mulia di 
SDIT Muhammadiyah al-kautsar adalah: 1) Peran aktif orang tua, 2) sarana dan 
fasilitas sekolah yang memadai, 3) guru berkualitas, 4) adanya buku komunikasi, 5) 
adanya guru pendamping. Sedangkan faktor penghambatnya, adalah: 1) minimnya 
komunikasi orang tua dan guru, 2) minimnya sarana (karena rusak/sedang 
digunakan, 3) Sebagian peserta didik mengalami kecapekan, kejenuhan karena full 
day school, 4) Sebagian guru juga merasakan keletihan dan kecapekan, karena 
berbagai macam aktivitas. 

 
Kata Kunci: Manajemen, Islam terpadu, akhlak mulia. 
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MANAGEMENT OF INTEGRATED ISLAMIC EDUCATION IN SHAPING A STUDENT 
WITH NOBLE MORAL  

(A CASE STUDY IN SDIT MUHAMMADIYAH AL-KAUTSAR OF 2012/2013) 
 

Budi Hadi1 Abdul Khaliq Hasan2 Imran Rasyadi3 

ABSTRACT 

Cultivation of character (moral) education in integrated Islamic School is 
thought as an alternative solution for the problems. SDIT Muhammadiyah al-
Kautsar is one of integrated Islamic school applying character (moral) education, 
and set in motion that appropriate of management fungtions. 

Problem statement of the study is how does management of integrated 
Islamic education in shaping a noble-characterized student of SDIT Muhammadiyah 
al-Kautsar, and what factors are supporting and hampering? Purpose of the 
research is to know picture of integrated Islamic education management in shaping 
a student with noble character of SDIT Muhammadiyah al-Kautsar, and its 
supporting and hampering factors. The research is a field one and SDIT 
Muhammadiyah al-Kautsar is selected as location of the research. Method of the 
research is qualitative one and subject of the research is determined by using 
purposive sampling technique. Data of the research is collected by using interview, 
observation and documentation techniques. After the data is collected, then data is 
analyzed according to steps as follow: data reduction, data categorization, data 
synthesis and conclusion drawing. 

Results of the research were: management of Integrated Islamic education in 
shaping a student with noble character of SDIT Muhammadiyah al-Kautsar consists 
some of formula vision and mission of the school, integrated curriculum, integrated 
teaching-learning process, learning method, ten cultures of school. The six points 
can be to make the shaping of noble character in student. The six points can be 
managed as effectively agree with fungtions of management (planning, organizing, 
actuating, controlling, evaluation). Factors supporting management of integrated 
Islamic education in shaping noble-characterized students of SDIT Muhammadiyah 
al-Kautsar were: 1) active role of parent; 2) adequate infrastructure and facility of 
the school; 3) quality teachers; 4) availability of communication books; 5) existence 
of an accompanying teacher. Whereas the hampering factors were: 1) less 
communication between parent and teacher; 2) inadequate facility (broken/in use); 
3) some of the students felt tired and exhausted because of full-day school; 4) some 
teachers felt exhausted and weariness because of many activities.   

 
Key words: Management, integrated Islamic education, noble character.  
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A. PENDAHULUAN 

Dunia pendidikan Islam tengah mengalami kegagalan, yaitu gagal 

memanusiakan manusia (humanisasi), gagal membentuk manusia sesuai dengan 

visi dan misi penciptaanya. Kegagalan ini berimplikasi pada proses pendidikan 

materialistis, jauh dari nilai-nilai Islam dan berkarakter lemah (Yustanto, 2011: 

11). Sehingga dari berbagai tantangan tersebut di atas, dunia pendidikan sering 

dikritik oleh banyak masyarakat yang disebabkan perilaku pelajar maupun 

lulusannya yang menunjukkan sikap kurang terpuji. Para pelajar terlibat tawuran, 

pencurian, kriminal, kurang bermoral, sedangkan para pengangguran pada 

umumnya adalah lulusan akademik (Abuddin Nata, 2003: 45). 

Fenomena tersebut sekarang bukan hal yang asing, justru seakan sudah 

menjadi kebiasaan dan mesti terjadi kapanpun. Keadaan tersebut harus segera 

disikapi secepat mungkin, sehingga antara pendidikan Islam dan pendidikan 

Nasional perlu merumuskan beberapa konsep, maupun strategi yang bisa 

menyelesaikan beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi dunia 

pendidikan, karena berbagai tantangan dan masalah di atas, dunia pendidikan 

mempunyai peran vital dan andil besar dalam memberikan solusi dan antisipasi. 

Abuddin Nata (2003: 45) berpendapat, bahwa dunia pendidikan kurang 

mampu menghasilkan lulusannya yang diharapkan karena dunia pendidikan 

selama ini hanya membina kecerdasan intelektual, wawasan dan ketrampilan 

semata, tanpa diimbangi dengan membina kecerdasan emosional atau karakter. 

Jika hal ini diabaikan dalam proses pendidikan, tentunya tujuan pendidikan tidak 

akan tercapai secara maksimal, meskipun sekolah tersebut bertaraf nasional, 

bahkan rintisan internasional, dilengkapi sarana, operasional yang memadai. 

Dari sinilah siswa atau lulusan hanya pintar secara intelektual saja, namun 

tidak memiliki karakter atau akhlak yang mulia. Padahal berkelakuan baik atau 

berkarakter termasuk kunci membangun sebuah peradaban bangsa, tentunya 

diimbangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan lainnya. Bahkan Adian 

Husaini (2011: 54) berpendapat bahwa pendidikan karakter atau akhlak saja 

tidak cukup, perlu dibarengi adab. 
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Berbagai gagasan dan tindakan telah dilakukan untuk menyelesaikan 

berbagai masalah dan kegagalan di atas, sepeti reaktualisasi madrasah, sekolah 

Islam unggulan, dan pendidikan Islam dengan sistem terpadu atau penerapan 

manajemen pendidikan Islam terpadu. Bahkan pendidikan karakter dicanangkan 

di semua lembaga pendidikan di Indonesia. Penyelenggraan pendidikan (sekolah) 

dengan sistem terpadu sudah berjalan optimal dalam kurun waktu beberapa 

tahun ini serta diminati masyarakat, di mana sistem terpadu ini membutuhkan 

tambahan waktu belajar, sehingga biasa dikenal sekarang ini dengan istilah 

sekolah model atau progam full day school, yakni sekolah sehari penuh. 

Banyak praktisi pendidikan dewasa ini yang memberikan definisi 

manajemen pendidikan Islam terpadu, namun secara umum pengertian 

manajemen pendidikan Islam terpadu adalah ilmu mengelola sumber daya 

pendidikan (manusia) dan sumber daya biaya, metode, lingkungan, teknologi, 

dan lainnya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penerapan, 

pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan secara 

efektif dan efisien (Samino, 2010: 48). Jadi manajemen pendidikan Islam terpadu 

adalah sebuah aktifitas penataan, pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, 

penerapan berbagai sumber daya yang ada sehingga mampu mencapai tujuan 

pendidikan. 

Dalam pelaksaan manajemen pendidikan Islam terpadu (perpaduan 

kurikulum Diknas dan Depag atau lainnya) diharapkan mampu melahirkan 

peserta didik yang seimbang antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dan 

berkarakter Islam. Dewasa ini sekolah yang menerapkan sistem manajemen 

pendidikan Islam terpadu semakin berkembang di masyarakat, di antara 

sebabnya adalah selain mengajarkan peserta didik ilmu pegetahuan, diajarkan 

pula berperilaku yang baik, dan dibiasakan dengan budaya sekolah yang Islami. 

Muhaimin (2009: 102) berpendpat bahwa sekolah atau pendidikan terpadu yang 

bisa membangun akhlak, karakter peserta didik adalah manajemen perpaduan 

antara sekolah dan pesantren.  Di mana sistem terpadu ini sangat tepat untuk 

membentuk siswa berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan berilmu Agama. 
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Penjelasan di atas tentang sistem manajemen pendidikan terpadu dapat 

kita artikan bahwa manajemen pendidikan Islam terpadu adalah pengintegrasian 

antara ilmu pengetahuan umum, wawasan Islam, dan pembentukan karakter 

Islam dalam sebuah proses belajar mengajar di sekolah. Dalam realitas sekarang 

ini sistem atau manajemen pendidikan Islam terpadu dilaksanakan dengan 

beberapa pihak, artinya sistem pendidikan Nasional dipadukan dengan organisasi 

Islam seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad,  Jaringan Islam Terpadu maupun lainnya 

yang berkembang di masyarakat dewasa ini. 

Tentunya dalam manajemen pendidikan Islam terpadu dalam 

membentuk siswa berakhlak mulia terdapat beberapa faktor pendukung dan 

penghambat, sehingga dalam menyikapi semua ini perlu adanya peran 

manajemen yang aplikatif (perencanaan, pengorganisasian, penerapan, 

pengawasan dan evaluasi). Harapan nantinya pendidikan Islam terpadu bisa 

dijadikan alternatif dalam mengatasi kemiskinan karakter (moral, akhlak) dalam 

diri setiap peserta didik dewasa ini. 

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah Al-Kautsar yang 

terletak di desa Gumpang Kartasura Sukoharjo, termasuk salah satu sekolah yang 

menerapkan manajemen pendidikan Islam terpadu. Dimana pihak sekolah 

mengintegrasikan Pendidikan Diknas dengan Pendidikan al-Islam 

Kemuhammadiyahan. Sekolah ini setidaknya menjadi jawaban atas 

permasalahan pendidikan Muhammadiyah dengan menawarkan inovasi dan 

pembaruan kurikulum pendidikan dan pengajarannya.  

SDIT Muhammadiyah al-kautsar Gumpang berbeda dengan SDIT pada 

umumnya, artinya SDIT Muhammadiyah al-kautsar mempunyai ciri khusus yang 

membedakan dengan SDIT pada umumnya, yaitu ciri khas al al-Islam 

Kemuhammadiyahan. Ada beberapa hal juga yang menarik minat penulis untuk 

meneliti di SDIT Muhammadiyah al-kautsar, di mana dalam SDIT Muhammadiyah 

al-Kautsar ada pembiasaan beribadah sehari-hari, seperti sholat jama’ah, dhuha, 

membaca al-qur’an, dan pembiasaan-pembiasaan yang positif yang bisa 

mempengaruhi siswa untuk berakhlak mulia. Sehingga hal semacam ini menarik 
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perhatian masyarakat untuk menyekolahkan anak-naknya di SDIT 

Muhammadiyah al-Kautsar Gumpang. Atas dasar penjelasan tersebut penulis 

tertarik untuk mengetahui: 

1. Bagaimana pengelolaan manajemen pendidikan Islam terpadu di SDIT 

Muhammadiyah al-Kautsar Gumpang Kartasura Tahun 2012/2013 dalam 

membentuk siswa berakhlak mulia? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen pendidikan 

Islam terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT 

Muhammadiyah al-Kautsar Gumpang Kartasura Tahun 2012/2013? 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Gambaran manajemen pendidikan Islam terpadu dalam membentuk siswa 

berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah Al-kautsar Gumpang Kartasura Tahun 

2012/2013. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen pendidikan Islam 

terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah Al-

kautsar Gumpang Kartasura Tahun 2012/2013. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Peneliti 

memilih SDIT Muhammadiyah al-Kautsar sebagai tempat (kancah) studi kasus. 

Studi kasus adalah upaya pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan 

menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh (Kemendikbud, 2011: 509).  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu suatu 

metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, fata-fata dan 

menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan masalah yang 

dipecahkan (Iqbal Hasan, 2000: 33). Data deskriptif biasanya dikumpulkan 

dengan observasi, fenomena yang diamati, wawancara secara lisan dan 

dokumentasi (Ahmad Tanzeh, 2011: 50). 

Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini untuk mengumpulkan data-

data (kata-kata), fakta-fakta, informasi dan tindakan (fenomena) tentang 
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manajemen pendidikan Islam terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia, 

dan faktor penghambat serta pendukung dalam membentuk siswa berakhlak 

mulia di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar. Menurut Moleong Lexy (2011: 224) 

penelitian kualitatif cukup menggunakan purposive sampling (sampel bertujuan) 

dalam menentukan subyek penelitian. Purposive Sampling adalah pemilihan 

sebagian subyek didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkutpaut erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

(Marzuki, 2002: 51). Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, 

wakilnya, guru, siswa, dan karyawan di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

metode berikut ini: 

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara 

terstruktur dengan Kepala Sekolah, wakil Kepala, guru, siswa, karyawan SDIT 

Muhammadiyah al-kautsar untuk memperoleh data tentang manajemen 

pendidikan Islam terpadu, faktor penghambat serta pendukung dalam 

membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar. 

2. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui 

data-data yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam terpadu, 

faktor penghambat serta pendukung dalam membentuk siswa berakhlak 

mulia di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar, serta tentang kondisi fisik sekolah, 

sarana prasarana, tata tertib, manajemen sekolah tempat penelitian. 

3. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengetahui data-data dokumentasi tentang visi 

misi SDIT Muhammadiyah al-kautsar, daftar guru dan karyawan, jumlah siswa, 

struktur organisasi sekolah dan lainnya. 

Sedangkan dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yang mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi 
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dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja atau menarik kesimpulan 

(Moloeng Lexy, 2011: 288).  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembentukkan siswa berakhak mulia di SDIT Muhammadiyah al-kautsar 

terdiri dari beberapa point penting yang sangat berpengaruh. Semua point 

tersebut dijalankan sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan (perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi). Point-point tersebut 

adalah rumusan visi dan misi SDIT Muhammadiyah al-kautsar, kurikulum 

terpadu, proses pembelajarn terpadu, metode atau pendekatan terpadu, guru 

berkualitas, serta budaya sekolah yang Islami. 

1. Permusan Visi dan Misi SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

Visi SDIT Muhammadiyah al-Kautsar adalah “Unggul dalam prestasi 

akademik dan non akademik berlandaskan keimanan, kreatif, kecerdasan dan 

kemandirian serta tanggap terhadap perkembangan”. Visi SDIT 

Muhammadiyah al-Kautsar sudah cukup baik dan bermutu, karena benar-

benar mengedepankan keunggulan akademik dan non akademik (akhlak). 

Prestasi secara akademik indikatornya (standar) adalah peserta didik mampu 

menyelesaikan pendidikan dasar selama 6 tahun dengan baik, tentunya 

dibuktikan dengan ketuntasan nilai dalam Ujian Nasional, dan prestasi 

akademik lain. Secara non akademik indikatornya adalah peserta didik 

memiliki perilaku baik terhadap Allah (vertical) artinya adalah peserta didik 

memiliki kesadaran dalam beribadah seperti sholat, membaca al-qur’an serta 

amalan lainnya. Dan perilaku baik sesama manusia (horizontal) seperti hormat 

dan patuh kepada orang tua dan guru, sopan santun, berkepribadian jujur dan  

bersih serta perilaku positif lainnya. Salah satu cara atau metode untuk 

mencapai prestasi akademik dan non akademik peserta didik di atas maka 

pihak SDIT Muhammadiyah al-kautsar adalah dengan pembelajaran sistem full 

day school. 

Sedangkan misi SDIT Muhammadiyah al-Kautsar ada empat, yaitu:  

1) Meningkatkan penghayatan serta pengalaman ajaran Islam. 
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2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, kreatif, inovatif 

dengan mengembangkan perilaku bersahabat, kerjasama, dan 

keteladanan. 

3) Membangun kemampuan berkomunikasi dengan sesama dan lingkungan 

dengan berakhlak mulia. 

4) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga 

sekolah. 

5) Mendorong setiap siswa untuk mengembangkan potensi dasar dalam 

dirinya secara optimal. 

Keempat misi SDIT Muhammadiyah al-Kautsar di atas memang sudah 

sesuai dengan teori, namun perlu diperinci lagi bahwa misi sekolah Islam 

terpadu terdapat dua macam, yaitu misi khusus dan misi umum. Dalam misi 

khusus dan misi umum ini pihak SDIT Muhammadiyah al-Kautsar belum 

merumuskan (menentukan) dari keempat misinya mana yang termasuk misi 

khusus dan misi umum. Sehingga keempat misi SDIT Muhammadiyah al-

Kautsar terkesan masih global dan luas. 

Berdasarkan kajian visi dan misi di atas, maka bisa dikatakan bahwa 

visi misi SDIT Muhammadiyah al-Kautsar sudah baik dan unggul dan selalu 

menekankan pembentukkan akhlak mulia pada siswa. Sehingga hal ini harus 

terus dimanajemen dengan baik dan profesional, dan bisa dirubah (fleksibel) 

sesuai dengan kemajuan dan perkembangan yang ada, seperti perlunya 

penambahan nilai-nilai syari’ah dalam visi dan misi. 

2. Kurikulum Terpadu SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

Kurikulum yang digunakan SDIT Muhammadiyah al-Kautsar adalah 

kurikulum terpadu (integrated curriculum). Yaitu perpaduan Diknas KTSP (Pkn, 

Bahasa Indonesia,  Matematika, IPS, IPA, Penjaskes, dll), dan kurikulum al-

Islam Kemuhammadiyahan (aqidah, akhlak, fiqih, al-qur’an, hadits, bahasa 

Arab, Tarikh dan lainnya),  kurikulum ciri khusus (tahfidz, BTA, do’a harian dan 

lainnya), serta kurikulum muatan lokal (bahasa jawa, bahasa Inggris dan 
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lainnya) dan pengembangan diri (ekstra), lebih jelasnya bisa dilihat pada 

halaman berikut: 

Tabel. 1 

Kurikulum Terpadu SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

No Kurikulum 
Depdiknas 

Kurikulum al-Islam 
Kemuhammadiyahan 

Kurikulum 
ciri khusus  

Muatan 
Lokal 

Pengembangan 
diri 

(ekstrakurikuler) 

1 Agama Aqoid (akidah) Tahfidz B. Inggris Hizbul Wathan 

2 Pkn Al-Qur’an Tahsin B. Jawa Komputer 

3 B. Indonesia Hadist BTA SSD Islamic Life skill 

4 Matematika Ibadah Iqra’  Tapak Suci 

5 IPA Tarikh Islam   Kaligrafi 

6 IPS Akhlak   Seni Vokal 

7 SBK Bahasa Arab   Renang 

8 Penjaskes Kemuhammadiyahan   karawitan 

Sedangkan mengenai alokasi waktu jam pelajaran di SDIT 

Muhammadiyah al-Kautsar memang lebih baik dan banyak (60-70 jam 

pelajaran perminggu). Hal ini tentunya menjadi nilai positif bagi SDIT 

Muhammadiyah al-Kautsar yang memilki alokasi waktu pelajaran yang lebih 

banyak. Dengan alokasi waktu tersebut pihak SDIT Muhammadiyah bisa 

mengembangkan kurikulum yang berlaku dan meningkatkan mutu 

pendidikannya. Kurikulum terpadu di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar yang 

digunakan selama ini pada setiap awal tahun pembelajaran baru selalu 

diperbaharui dengan pertimbangan hasil pengawasan dan evaluasi 

sebelumnya. Sehingga dalam hal ini benar-benar diterapkan manajemen 

kurikulum terpadu yang baik. Dengan manajemen kurikulum terpadu tersebut 

mampu mendukung dalam pembentukkan siswa berakhlak mulia, proses 

belajar mengajar yang baik, serta meningkatkan mutu pendidikan. 

Meski dengan alokasi waktu jam pelajaran di SDIT Muhammadiyah al-

kautsar lebih banyak, namun ada sisi kekurangannya seperti kelelahan fisik 

pada peserta didik dan guru, bisa menimbulkan kebosanan, dan kurangnya 
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waktu untuk bersosialisasi bagi peserta didik. Sehingga harus ada manajemen 

yang baik dalam proses belajar mengajar di kelas dan di luar kelas, perlu 

kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan dan beberapa program 

unggulan di luar kelas (outbond). Selain itu sebagai guru harus kreatif dan 

inovatif dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik meskipun 

terbebani jam pelajaran banyak tetap merasa enjoy learning. 

3. Proses Pembelajaran Terpadu SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

Proses belajar mengajar di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar dalam 

membentuk siswa berakhlak mulia adalah proses belajar mengajar yang 

dimulai pukul 07.00 sampai 15.30, dengan penerapan kurikulum terpadu, 

serta dengan beberapa kegiatan (aktivitas terpadu). Dalam hal aktivitas 

terpadu inilah yang paling penting karena terdapat pembiasaan baik demi 

pembentukkan akhlak mulia siswa. Proses belajar mengajar terpadu demi 

pembentukkan akhlak mulia siswa di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar ditandai 

dengan beberapa kegiatan terpadu, seperti proses belajar mengajar di kelas, 

pembelajaran di luar kelas (laboratorium) pembiasaan ibadah (sholat), 

pembiasaan budaya sekolah, kemudian kegiatan pengembangan diri, semua 

kegiatan terpadu di atas tentunya di bawah arahan dan pengawasan guru 

demi terlaksana sebaik mungkin program yang ada. 

Hal positif yang terdapat dalam proses belajar mengajar terpadu 

dalam pembentukkan siswa berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-

Kautsar adalah adanya peran buku komunikasi, yaitu buku penghubung antara 

guru dengan orang tua peserta didik. Hal itu sangat positif dan bedampak kuat 

dalam pembentukkan siswa berakhlak mulia. Dengan buku komunikasi guru 

masih bisa mengawasi dan mengontrol kegiatan peserta didik di rumahnya, 

tentunya di bawah otoritas kedua orangtuanya. Jadi beberapa kegiatan 

pembiasaan baik yang dibiasakan SDIT Muhammadiyah al-Kautsar tetap bisa 

dikerjakan peserta didik di rumah, sehingga hal ini berdampak positif dalam 

pembentukkan akhlak mulia siswa, baik di sekolahan ataupun di rumah, dan 

lingkungannya. 
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Proses belajar mengajar di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

menggunakan model full day school. Model full day school tersebut juga 

berpengaruh dalam pembentukkan siswa berakhlak mulia, sebab dengan full 

day school, pihak SDIT Muhammadiyah al-Kautsar memiliki waktu lebih dalam 

proses belajar mengajar sehingga proses pembentukkan akhlak mulia lebih 

mudah dan efektif. Sebab lainnya juga adalah interaksi antara guru dan 

peserta didik lebih komunikatif, harmonis dan efektif sehingga memudahkan 

dalam pembiasaan baik, dan pembentukkan akhlak mulia. 

4. Metode atau Pendekatan Terpadu SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

Metode dan pendekatan yang digunakan SDIT Muhammadiyah al-

Kautsar dalam membentuk siswa berakhlak mulia adalah: pembelajaran 

klasikal, keteladanan, pembiasaan, kegiatan ekstra dan budaya (peraturan) 

sekolah. Beberapa metode dan pendekatan SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

di atas sudah cukup baik dan efektif serta sesuai dengan paparan teori yang 

berkembang saat ini. 

Pihak SDIT Muhammadiyah al-Kautsar hanya perlu melakukan 

konsisten (istiqomah) dan perbaikan terus menerus dalam penggunaan 

metode dan pendekatan dalam membentuk siswa berakhlak mulia. Selain itu 

pendekatan pembentukkan akhlak mulia dengan kegiatan (aktivitas) menjadi 

nilai plus bagi SDIT Muhammadiyah al-Kautsar. Dengan media kegiatan yang 

inovatif dan kreatif, baik inclass maupun outclass setidaknya membantu 

dalam transformasi dan internalisasi nilai-nilai akhlak mulia kepada peserta 

didik. 

Selain itu, penggunaan alat media dan sumber pembelajaran lain yang 

inovatif dapat membantu dalam penyampaian nilai-nilai akhlak mulia. Jadi, 

seorang guru di SDIT Muhammadiyah al-kautsar dituntut mampu 

menggunakan media pembelajaran seperti, LCD proyektor, media elektronik, 

media cetak dan sebagainya. Dengan penggungaan berbagai media 

pembelajaran yang baru dan menyenangkan, setidaknya mampu menciptakan 

kondisi pembelajaran yang aktif dan mudah dipahami peserta didik. Tentunya 
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penggunaan media dan sumber pembelajaran disesuaikan dengan materi 

pelajaran, alokasi waktu, tempat dan lainnya, di satu sisi guru harus 

mempersiapkan diri sebaik mungkin. 

5. Guru Berkualitas SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

Kualifikasi guru di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar memang sudah 

cukup baik, semua guru berpendidikan minimal sarjana. Berperilaku baik, 

berkepribadian bersih dan sopan, tentunya memiliki kelebihan baik secara 

akademik maupun non akademik. Selain itu, guru di SDIT Muhammadiyah al-

Kautsar benar-benar berperan sebagai pendidik, sosok panutan, dan 

motivator bagi peserta didiknya. Dalam manajemen SDM (guru dan karyawan) 

pihak SDIT Muhammadiyah al-Kautsar menerapkan fungsi penyeleksian, 

penggunaan dan evaluasi. Dengan penerapan seperti itu tentunya berdampak 

positif, sebab pihak SDIT Muhammadiyah al-Kautsar lebih mengenal lebih 

dalam karakter, sifat dan kualifikasi guru yang dibutuhkan. 

Ada hal positif dalam manajemen SDM guru di SDIT Muhammadiyah 

al-Kautsar, yaitu guru senantiasa didorong untuk mengembangkan 

potensinya, baik dengan mengikuti seminar pendidikan, atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang selanjutnya. Di satu sisi, guru berhak mendapat haknya 

sesuai dengan beban tugas mengajarnya selama di SDIT Muhammadiyah al-

kautsar, dan mematuhi kontrak kerja dan kode etik kepegawaian. 

Di sisi lain peran Kepala SDIT Muhammadiyah al-Kautsar sangat 

penting dan dibutuhkan dalam memanajemen sumber daya manusia yang ada 

di bawahnya. Sikap kepemimpinan kepala sekolah sebagai seorang leader, 

manager, dan educator sangat vital dalam mengembangkan potensi guru-

gurunya. Peran kepala SDIT Muhammadiyah al-Kautsar juga dibutuhkan dalam 

membentuk guru-gurunya menjadi guru terpadu, yaitu seorang guru yang 

memiliki integritas diri sebagai guru dan Ustadz (kyai), mampu menguasi ilmu 

pengetahuan dan berwawasan Islam, serta mampu mengajarkan (berkata) 

dan mengamalkan (praktik). 
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6. Budaya Islami SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

Budaya sekolah (peraturan atau tata tertib sekolah) tentunya menjadi 

point vital dan berperan dalam proses belajar mengajar. Sebab budaya atau 

peraturan sekolah setidaknya menjadi cerminan suatu aktifitas dan dinamika 

sebuah sekolah. Budaya yang diterapkan SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

dalam membentuk siswa berakhlak mulia yaitu 10 S, senyum, sapa, salam, 

sopan, santun, sabar, shodaqah, sholat, shiyam dan syukur. 

budaya SDIT Muhammadiyah sudah mengintegrasikan beberapa 

pembiasaan baik yang mengarah kepada pembentukkan akhlak mulia (salam, 

sapa, sopan, santun, senyum, syukur, sabar)  dan pengamalan ibadah harian 

(sholat, shadaqah, shiyam) . Dan hal tersebut yang menjadi point plus bagi 

SDIT Muhammadiyah al-Kautsar. Karena semua warga SDIT Muhammadiyah 

al-kautsar dibiasakan dengan budaya 10 S tersebut, selain itu dituntut untuk 

mampu membudayakan di lingkungan keluarga dan masyarakat luas. 

Pada hakekatnya budaya sekolah Islam terpadu harus mencakup nilai-

nilai budaya yang terpadu juga, artinya adanya keseimbangan antara budaya 

keislaman (etika) dengan budaya sosial dan pengetahuan. Sehingga tidak 

menutup kemungkinan jika nantinya SDIT Muhammadiyah al-Kautsar 

menambahkan budaya sekolah baru yang lebih integratif dan yang lebih 

spesifik lagi ke pembentukkan akhlak. Tentunya beberapa budaya sekolah 

Islam terpadu nantinya harus diaplikasikan oleh seluruh warga sekolah 

(Kepala Sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan). Sebagaimana 

pendapat Muhaimin, bahwa penerapan budaya sekolah Islam menjadi 

tanggung jawab seluruh warga sekolah (Kepala Sekolah, guru, peserta didik, 

karyawan, penjaga sekolah, dan lainnya). 

Keenam point tersebut telah dilakukan dengan baik dan efektif, sehingga 

sangat mampu dan berpengaruh dalam membentuk siswa berakhlak mulia d 

SDIT Muhammadiyah al-Kautsar. Da keenamnya dijalankan sesuai dengan fungsi-

fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, 

dan evaluasi. 
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Sehingga profil lulusan SDIT Muhammadiyah adalah benar-benar siswa 

yang berprestasi akademik dan non akademik. Bisa juga diasumsikan bahwa 

siswa lulusan SDIT Muhammadiyah al-kautsar memiliki akhlak mulia (cerdas 

komprehensif) yaitu, 1) cerdas intelektual, artinya adalah lulusan SDIT 

Muhammadiyah al-kautsar memiliki prestasi akademik yang baik, dalam hal ini 

indikatronya adalah capaian kesuksesan dalam Ujian Nasional (UN). 2) cerdas 

spiritual, artinya adalah setiap lulusan memiliki kesadaran dalam beribadah 

sehari-hari (Islamic life skill), seperti sadar melaksanakan sholat wajib dan 

sunnah, membantu orang tua, membaca al-qur’an dan lainnya. 3) cerdas 

emosional, setiap lulusan memiliki kontrol emosi diri, bisa berbuat baik, 

mencegah yang jelek, rendah hati dan tidak temperamental. 4) cerdas sosial, 

artinya adalah setiap lulusan SDIT Muhammadiyah memiliki kemampuan 

bersosial di masyarakat dengan baik, mampu berkomunikasi antar sesame 

dengan baik, sopan dan santun, selain itu mampu bergaul dan mengkondisikan 

dengan lingkungan keluarga serta tempat tinggalnya. 5) cerdas kinestetis, artinya 

adalah setiap lulusan SDIT Muhammadiyah al-kautsar memiliki sifat cekatan, 

gesit, aktif dalam melaksanakan setiap pekerjaan, seperti mampu melaksanakan 

piket harian dengan bersih, cepat dan tanggap. 

Sedangkan faktor pendukung dan peghambat dalam pembentukkan siswa 

berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar adalah: 

Adapun faktor-faktor pendukung manajemen pendidikan (sekolah) Islam 

terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-

Kautsar yaitu 1) keadaan ekonomi orang tua atau wali murid mayoritas 

menengah ke atas, 2) peran aktif orang tua terhadap perkembangan SDIT 

Muhammadiyah al-Kautsar, 3) sarana dan prasarana (fasilitas) sekolah yang 

memadai dan mencukupi, 4) guru (SDM) berusia muda, dedikatif, dan 

berkualitas, 5) adanya buku komunikasi (penghubung guru dan orang tua), 6) 

adanya guru pendamping ketika pembelajaran di kelas dan pembiasaan baik 

lainya seperti ketika sholat jama’ah dan sholat dhuha. 
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Meskipun secara umum relatif sama dan sesuai, namun ada satu hal yang 

menjadi khas dalam faktor pendukung manajemen pendidikan Islam terpadu 

dalam membentuk siswa berakhlak mulia, yaitu buku komunikasi sebagai 

penghubung antara orang tua dengan guru kelas masing-masing di SDIT 

Muhammadiyah al-Kautsar. Dengan adanya buku komunikasi itu, antara orang 

tua dan guru bisa saling memberikan feedback, saran, kritikan, masukan, atau 

bahkan keterangan tentang perkembangan akademik dan non akademik anaknya 

selama sehari di sekolahan. Buku komunikasi itulah bisa dikatakan faktor 

pendukung yang berperan sebagai muhasabah (intropeksi) diri peserta didik, 

sehingga pembentukkan akhlak mulia siswa bisa terus diperbaharui 

perkembangannya. 

Adapun faktor penghambat manajamen pendidikan (sekolah) Islam 

terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-

Kautsar yaitu 1) belum optimalnya komunikasi orang tua dan guru, 2) belum 

sempurnanya sarana dan prasana (fasilitas), entah karena rusak, atau sedang 

digunakan, 3) Sebagian peserta didik ada yang merasa kecapekan, letih dan 

kejenuhan (bosan) karena full day school, 4) Sebagian guru juga merasakan 

keletihan dan kecapekan, karena berbagai macam aktivitas. 

Upaya penanggulangan beberapa penghambat dalam pembentukkan 

akhlak mulia siswa di SDIT Muhammadiyah al-kautsar harus disegerakan aksinya, 

sebab apabila respon oleh pihak sekolah sangat lambat dikhawatirkan akan 

berdampak negatif pada program-program yang berjalan. Dalam 

penganggulangan ini, pihak SDIT Muhammadiyah al-kautsar harus memecahkan 

atau mencari solusi secepat mungkin terkait faktor penghambat yang paling 

besar. Artinya faktor penghambat yang sangat besar resikonya harus segera 

mungkin diatasi dengan efektif dan efisien, kemudian disusul penyelesaian 

faktor-faktor penghambat lain secara sistematik. 

Sejatinya faktor pendukung atau penghambat manajemen pendidikan 

(sekolah) Islam terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia apabila bisa 

dikelola, diorganisir dan direspon dengan baik, tentunya akan menjadi bahan 
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evaluasi untuk melakukan perbaikan terus menerus dan peningkatan manajemen 

pendidikan (sekolah) Islam terpadu. Di sinilah peran kepala sekolah sangat 

dibutuhkan, begitupun dengan guru dan stakeholder pendidikan. 

D. SIMPULAN 

Manajemen pendidikan Islam terpadu dalam membentuk siswa berakhlak 

mulia di SDIT Muhammadiyah al-kautsar terdiri dari beberapa point penting yang 

ada di dalamnya harus dijalankan atau dilakukan sesuai dengan fungsi-fungsi 

manajemen, yaitu: 

Merumuskan dan menyusun visi SDIT Muhammadiyah al-kautsar yang 

menekankan pada aspek keimanan (religius), prestasi, akhlak mulia dan 

profesional. Selanjutnya rumusan misi SDIT Muhammadiyah al-kautsar dalam 

membentuk siswa berakhlak mulia adalah berintikan pada pengamalan ajaran 

Islam, pembelajaran efektif, pengembangan aklak mulia. Setelah perumusan visi 

misi maka implikasinya diterapkan atau dijabarkan dalam kurikulum SDIT 

Muhammadiyah al-kautsar. 

kurikulum yang digunakan dalam membentuk siswa berakhlak mulia di 

SDIT Muhammadiyah al-kautsar adalah perpaduan kurikulum Depdiknas 1) KTSP 

(PAI, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Penjaskes dan SBK), 2) Al-

Islam Kemuhammadiyahan (Aqidah, Ibadah, Al-Qur’an, Hadits, Tarikhul Islam, 

Akhlak, Bahasa Arab dan Kemuhammadiyahan), 3) Ciri khusus (Tahfidz, Tahsin, 

BTA dan Do’a harian), 4) Muatan lokal (Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, dan SSD), 5) 

Pengembangan diri (Komputer, kepanduan HW, Renang, Tapak Suci, Kaligrafi dan 

Islamic life skill). Dengan perpaduan kurikulum di atas, maka proses belajar 

mengajar setiap harinya di SDIT Muhammadiyah al-kautsar berintikan kegiatan 

pembelajaran klasikal, pembiasaan ibadah harian, serta kegiatan ekstrakurikuler, 

dan kegiatan positif lainnya (outing class, outbond). 

Adanya perpaduan kurikulum dan beberapa program terpadu di atas, 

maka peran guru di SDIT Muhammadiyah al-Kautsar sangat vital dan dibutuhkan 

guru berkualitas tinggi, dedikatif, profesional, berkepribadian baik, berusia muda 

dan berpendidikan sarjana. Dengan kualifikasi guru seperti itu harus mampu 
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menerapkan beberapa metode dan pendekatan terpadu dalam proses belajar 

mengajar di SDIT Muhammadiyah al-kautsar demi membentuk siswa berakhlak 

mulia. Maka guru SDIT Muhammadiyah al-kautsar mampu menggunakan metode 

pembelajaran klasikal yang konvesional (active learning, cooperative learning, 

lesson study) metode pembiasaan, keteladanan, dan mampu menjalankan buku 

komunikasi, dan kegiatan Islami. Selain itu, budaya Sekolah di SDIT 

Muhammadiyah al-kautsar turut berperan kuat dalam pembentukkan akhlak 

mulia peserta didik, yaitu dengan penerapan budaya sekolah 10 S, yaitu senyum, 

salam, sapa, sopan, santun, sabar, shodaqah, sholat, shiyam dan syukur. 

Dengan manajemen pendidikan (sekolah) Islam terpadu di SDIT 

Muhammadiyah di atas, telah mampu membentuk siswa berakhlak mulia (unggul 

secara akademik dan non akademik). Beberapa point di atas telah dikerjakan dan 

dijalankan sesuai fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, 

penerapan, pengawasan, dan evaluasi) agar point-point pendidikan (sekolah) 

Islam terpadu di SDIT Muhammadiyah al-kautsar bisa memberi kontribusi dalam 

membentuk siswa berakhlak mulia (cerdas intelektual, spiritual, emosional, sosial 

dan cerdas kinestetis). 

Faktor pendukung manajemen pendidikan (sekolah) Islam terpadu dalam 

membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-kautsar adalah:  

a) Keadaan ekonomi orang tua mayoritas menengah ke atas. 

b) Peran aktif orang tua terhadap perkembangan SDIT Muhammadiyah al-

kautsar. 

c) Sarana dan prasarana (fasilitas) sekolah yang memadai. 

d) Guru (SDM) berusia muda, dedikatif, dan berkualitas. 

e) Adanya buku komunikasi (guru dan orang tua). 

f) Adanya guru pendamping ketika pembelajaran di kelas dan pembiasaan 

lainya. 

Sedangkan faktor penghambat manajemen pendidikan (sekolah) Islam 

terpadu dalam membentuk siswa berakhlak mulia di SDIT Muhammadiyah al-

kautsar adalah: 
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a) Belum optimalnya komunikasi orang tua dan guru. 

b) Belum sempurnanya sarana dan prasana (fasilitas), entah karena rusak, atau 

sedang digunakan. 

c) Sebagian peserta didik ada yang merasa kecapekan, letih dan kejenuhan 

(bosan) karena full day school. 

d) Sebagian guru juga merasakan keletihan dan kecapekan, karena berbagai 

macam aktivitas. 
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