
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Sistem pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia 

yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.
1
 

Fakta yang terjadi justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya, di 

mana fenomena-fenomena negatif yang kerap terjadi belakangan ini banyak 

ditunjukkan oleh orang-orang yang berpendidikan.Fakta tentang korupsi yang 

merajalela, tindak kriminal, rasis, bentrok antar kepentingan, saling 

menghujat, pelecehan, kemerosotan moral dan lainnya merupakan bagian tak 

terpisahkan dari masyarakat. Hal ini tentunya berimbas terhadap dunia 

pendidikan. Banyak kalangan yang mulai menyangsikan apakah pendidikan di 

negeri ini sudah gagal sehingga tidak bisa lagi menghasilkan generasi yang 

cerdas, jujur dan berakhlak mulia. Apabila mengacu pada undang-undang 

sisdiknas tersebut, maka akan menimbulkan pertanyaan, apakah yang salah 

dengan sistem pendidikan di negeri ini?. 
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Menurut Abuddin Nata, salah satu kekeliruan kebijakan pendidikan 

nasional yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

kinerja pendidikan Indonesia adalah kurang diperhitungkannya lembaga 

pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional seperti madrasah, pondok 

pesantren maupun sekolah Islam lainnya, bahkan masih dipandang sebelah 

mata dan kurang diperhitungkan.
2
 

Pernyataan Abuddin Nata tersebut tentunya dapat dibenarkan. 

Dengan memperhatikan dikotomi pendidikan umum dan pendidikan Islam di 

masa sekarang ini, maka akan terlihat bahwa beberapa lembaga pendidikan 

Islam dengan konsep “sakralisasi” pendidikan,berusaha memaksimalkan 

pendidikan Islam dan mengurangi porsi pendidikan umum sehinggadapat  

menghasilkan peserta didik yang mampu menguasai ilmu agama, tetapi gagap 

dalam beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari yang sarat dengan perubahan 

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal tersebut 

mengakibatkan para penuntut ilmu agama kurang berperan dalam kehidupan 

bernegara dan sedikit memberikan sumbangsih dalam memberikan ide-ide 

inovatif dalam berbagai disiplin ilmu. Sedangkan sistem pendidikan umum 

dengan konsep “moderenisasi pendidikan” memberikan perhatian yang begitu 

besar tehadap ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi memberikan jam 

pelajaran yang sangat minim untuk pelajaran agama, moral dan 

pengembangan kepribadian. Hal inilah yang banyak menghasilkan lulusan 
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yang cerdas dalam IPTEK tapi lemah dalam akhlak sehingga sering terjadi 

penyalahgunaan kecerdasan untuk hal-hal yang negatif. 

Berdasarkan fakta-fakta trsebut,  maka gagasan tentang reformasi 

dan modernisasi sistem pendidikan Islam muncul demi menjawab dikotomi 

antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Salah satu bentuk reformasi 

tersebut adalah dengan menggagas konsep pendidikan integral. Dua tokoh 

yang berperan penting terhadap lahirnya pendidikan integral adalah K.H. 

Ahmad Dahlan dan M. Natsir.  

K. H. Ahmad Dahlan mendirikan sebuah madrasah yang diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan kaum muslimin terhadap pendidikan agama dan 

pelajaran umum. Proyek pertama diwujudkan dalam bentuk pendirian sekolah 

di rumahnya. Di sekolah ini pendidikan agama diberikan oleh K. H. Ahmad 

Dahlan sendiri, sementara untuk pelajaran umum diajarkan oleh seorang 

anggota Budi Utomo yang juga menjadi guru di sekolah pemerintah. Namun 

hal tersebut belum mendapatkan respon yang baik dari masyarakat karena 

mereka masih menganggap ilmu umum sebagai simbol orang kafir.
3
 

Respon negatif tersebut tidak mengendorkan semangat K. H. Ahmad 

Dahlan. Beliau menjenguk anak-anak ke rumahnya untuk bersekolah, bahkan 

beliau meminta bantuan keuangan kepada anggota-anggota Budi Utomo. 

Usaha tersebut membuahkan hasil sehingga jumlah murid meningkat. Pada 
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tahun 1911, sekolah tersebut diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah 

Islamiyah.
4
 

Usaha serupa juga dilakukan oleh M. Natsir. Beliau berusaha 

menggabungkan pendidikan umum dengan agama. Beliau tidak setuju adanya 

dikotomi materi pendidikan, antara pendidikan barat (ilmu pengetahuan 

umum/sains) dan pendidikan timur (keagamaan), di mana lembaga pendidikan 

sains harus tidak diajarkan ilmu Islam, sedangkan lembaga pendidikan Islam 

tidak boleh belajar ilmu pengetahuan modern. Berilmu. Di Jakarta didirikan 

Perguruan tinggi yang bersifat kebaratan, dalam bidang umum saja, tanpa ada 

pelajaran agama Islam. yang diprioritaskan bagi lulusan H.B.S atau A.M.S, 

dan tidak dibuka kesempatan bagi lulusan Tsanawiyah Islam. Di Solo 

didirikan sekolah tinggi untuk para muballighin, sedangkan di Surabaya 

didirikan sekolah tinggi untuk para alumni pesantren. Dalam gagasan ini 

sekolah diterapkan dikotomi ilmu. Bahwa perguruan tinggi bidang 

pengetahuan umum tidak perlu diajarkan masalah agama. Sedangkan 

perguruan tinggi yang mengajarkan agama tidak usah diajarkan ilmu 

pengetahuan umum. 

Dikotomi pendidikan tersebut akan berdampak buruk ke depannya. 

Oleh karena itu M. Natsir menggagas konsep pendidikan integral sehingga 

lahirlah kampus-kampus Islam yang memiliki nama besar, seperti Universitas 

Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, Universitas Islam Sumatera Utara 

(UISU) di Medan, Universitas Islam Bandung (UNISBA) di Bandung, 
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Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makasar, Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) di Semarang, Universitas Islam Riau (UIR) di Riau, 

Universitas Al-Azhar Indonesia, dan LPDI Jakarta yang kini menjadi Sekolah 

Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir.
5
 

Hasil pemikiran pendidikan kedua tokoh tersebut banyak diadopsi 

oleh lembaga pendidikan dalam menerapkan konsep pendidikan integral. 

Beberapa jenis lembaga pendidikan pada masa sekarang yang menerapkan 

konsep tersebut adalah sekolah Islam terpadu, sekolah program khusus dan 

sekolah plus. Di antara ketiga jenis sekolah integral tersebut, sekolah Islam 

terpadu merupakan konsep sekolah yang paling banyak diterapkan sebagai 

solusi terhadap dikotomi pendidikan. 

H. M. Zainuddin mengemukakan bahwa pendidikan Islam terpadu 

adalah integrasi atau perpaduan dari berbagai sistem yang pernah ada tanpa 

adanya dikotomi ilmu agama dan umum. Perpaduan sistem pendidikan 

tersebut harus dilaksanakan secara baik, terencana, sistematis, sehingga dapat 

melahirkan sistem baru yang terpadu untuk dapat memperbaharui sistem 

pendidikan Islam yang ada.
6
 

Format pendidikan Islam terpadu meliputi beberapa komponen 

keterpaduan yaitu: 1) keterpaduan tujuan pendidikan, 2) keterpaduan 
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keilmuan, 3) keterpaduan kurikulum pendidikan, 4) keterpaduan tenaga 

kependidikan dan sarana, 5) keterpaduan manajemen pendidikan.
7
 

Optimalisasi penerapan keterpaduan pendidikan Islam adalah dengan 

memberikan jam pelajaran yang lebih banyak dari sekolah pada umumnya 

karena sekolah Islam terpadu memiliki materi pelajaran yang menjadi lebih 

banyak dan variatif. Penambahan tersebut meliputi materi agama yang lebih 

kompleks, penguasaan bahasa asing seperti bahasa Arab dan Inggris, materi 

kecakapan hidup serta beberapa kegiatan ekstra kurikuler. 

Contoh sekolah yang menerapkan konsep pendidikan Islam terpadu 

adalah SMA Islam Terpadu Putri Abu Hurairah Mataram (SMAIT Putri Abu 

Hurairah Mataram). SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram adalah lembaga 

pendidikan Islam yang bermanhaj ahlussunnah wal jama’ah yang 

menggabungkan mata pelajaran dari kurikulum Kementrian Agama dengan 

kurikulum Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. 

Dengan menerapkan sistem Boarding School (pondok pesantren), 

SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram mampu memaksimalkan penerapan 

pendidikan Islam serta pengamalannya khususnya untuk membekali santri 

putri yang selama ini hanya dididik untuk menjadi ibu rumah tangga saja. 

Perpaduan pendidikan Islam dan umum diharapkan dapat melahirkan calon-

calon ibu-ibu rumah tangga yang tangguh dalam mendidik anak serta ikut 

andil dalam pembangunan masyarakat, sehingga gelar al-Ummu Madrasah 

(ibu adalah sekolah) tidak hanya berlaku bagi pendidikan anak-anak di rumah, 
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melainkan dapat berperan untuk mendidik semua kalangan masyarakat secara 

luas. 

Keterpaduan kurikulum pendidikan Islam dan umum pada SMAIT 

Putri Abu Hurairah Mataram diterapkan dengan memadukan materi umum 

dan agama secara berimbang, bahkan di dalam materi umum selalu 

dikorelasikan dengan kebenaran berdasarkan pandangan agama, begitu pun 

sebaliknya. Demi menunjang kelancaran proses integrasi ilmu agama ke 

dalam ilmu umum atau sebaliknya, maka para tenaga pengajar terlebih dahulu 

saling berkoordinasi kepada masing-masing guru bidang ajar untuk 

memastikan keabsahan materi yang akan di ajarkan kepada siswa. 

Komponen-komponen pendidikan Islam yang dipadukan di SMAIT 

Putri Abu Hurairah Mataram adalah sebagai berikut: pertama; keterpaduan 

tujuan. Tujuan SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram adalah: menyiapkan 

siswa dalam penguasaan terhadap pengetahuan umum dan pengetahuan 

tentang ajaran agama Islam yang murni,meningkatkan pengetahuan siswa 

untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi baik sekolah 

negeri maupun swasta, meningkatkan pengetahuan siswa untuk 

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan didasarkan pada pemahaman ilmu yang benar, serta 

meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam 
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mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan 

alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama Islam yang murni.
8
 

Kedua; keterpaduan keilmuan.Keterpaduan keilmuan merupakan 

integrasi kurikulum Kementerian Agama (KEMENAG) dengan kurikulum 

Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Mata pelajaran yang berasal dari 

KEMENAG meliputi: Ilmu Qur’an, Hadits, Aqidah, Fiqih, Akhlak, Sejarah 

Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab, PKn, Biologi, Fisika, Tata Busana, 

Antropologi, Kimia, Sosiologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah, Penjaskes, Seni 

Budaya, TIK, Listening, sastra, Bahasa Idonesia, Bahasa Inggris dan 

Matematika. Sedangkan mata pelajaran yang merupakan kurikulum Pondok 

Pesantren terdiri dari: Manhaj, Ilmu Hadits, Tafsir, Faro'id, Takhrij, 

Muhadatsah, adab penuntut ilmu, Tajwid, SastraArab, Aqidah, IlmuTafsir, 

Nahwu, Shorof, Khot, Fiqih, Tahfiz, hafalan Hadits, Imla, Ushul Fiqih, 

Tahfidzul Qur’an dan Hadits dan tata boga. 

Ketiga; keterpaduan kurikulum pendidikan.Memadukan kurikulum 

berarti memadukan pola pengembangan kurikulum, metode, aspek/ranah serta 

evaluasi. Pola pengembangan kurikulum/organisasi kurikulum yang 

diterapkan di SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram adalah separated 

curriculum dan correlated curriculum. Separated curriculumyaitu pola 

pengajaran beberapa bahan pelajaran yang berbeda secara terpisah dan tidak 

dikaitkan satu dengan yang lainnya. Sedangkan correlated curriculum 
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diterapkan dengan mengaitkan setiap mata pelajaran umum yang memiliki 

keterkaitan dengan ilmu agama atau sebaliknya.  

Keterpaduan ranah/aspek pendidikan di  SMAIT Putri Abu Hurairah 

Mataram adalah dengan mengembangkan dan memaksimalkan segala potensi 

siswa yang meliputi tiga ranah pendidikan yaitu ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  

Sistem boarding school/pondok pesantren dapat mempermudah para 

pengajar dalam memantau serta mengevaluasi perkembangan ketiga ranah 

pendidikan dalam setiap kegiatan siswa dari pagi sampai menjelang tidur. 

Evaluasi ketiga ranah tersebut menjadi acuan dalam menentukan hasil belajar 

siswa tanpa menitikberatkan kemampuan siswa hanya berdasarkan aspek 

kognitif/kecerdasan karena tujuan utama pendidikan terpadu adalah 

menghasilkan siswa yang cerdas secara menyeluruh, bukan hanya cerdas ilmu 

tetapi memiliki akhlak yang tidak baik. 

Keempat; keterpaduantenaga kependidikan dan sarana. Keseluruhan 

tenaga pengajar di SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram baik kepala sekolah, 

guru maupun karyawan merupakan tenaga pengajar yang telah diseleksi 

dengan ketat yang sesuai dengan visi misi sekolah.Para tenaga pengajar 

SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram adalah orang-orang yang memiliki 

kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing dan memiliki manhaj yang 

lurus yaitu manhaj ahlussunnah wal jama’ah.Untuk menunjang keterpaduan 

ilmu, maka para guru bidang studi umum harus memiliki kompetensi bidang 

diwajibkan memiliki pemahaman yang luas tentang agama serta manhaj yang 
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lurus. Begitupula dengan para guru agama, mereka harus mempunyai 

wawasan yang luas tentang  ilmu pengetahuan.  

Untuk memaksimalkan proses pembelajaran umum dan agama, 

SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram menyediakan fasilitas yang sangat 

memadai. Di antara fasilitas tersebut seperti gedung sekolah yang nyaman, 

kelengkapan laboratorium (laboratorium bahasa, IPA dan multimedia yang 

ditunjang dengan jaringan internet yang memadai), ruang tata boga, kantin, 

masjid, ruang redaksi majalah, perpustakaan, halaman yang luas, sistem 

keamanan yang kondusif dan sebagainya. 

Kelima; keterpaduan manajemen pendidikan.Manajemen SMAIT 

Putri Abu Hurairah Mataram dilakukan dengan sistem terbuka (open 

manajemen) dan kepemimpinan kolektif. Pelaksanaan manajemen terbuka dan 

kolektif ditunjukkan dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan 

visioner, aktif dan dinamis serta mampu menggerakkan seluruh elemen 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Implementasi pendidikan Islam terpadu di SMAIT Putri Abu 

Hurairah Mataram meliputi tiga tahapan yaitu program pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran dan evaluasi, di mana pembahasan selengkapnya akan diuraikan 

pada bab IV.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi sebuah ketertarikan 

bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang “IMPLEMENTASI 

PENDIDIKAN ISLAM TERPADU DI SMAIT PUTRI ABU HURAIRAH 

MATARAM TAHUN 2015” 



11 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraiakan di atas, 

maka rumusan masalah yang akan dikasji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah komponen-komponen keterpaduan pendidikan Islam di SMAIT 

Putri Abu Hurairah Mataram tahun 2015? 

2. Bagaimanakah implementasi pendidikan Islam terpadu di SMAIT Putri 

Abu Hurairah Mataram tahun 2015? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan tentang komponen-komponen keterpaduan 

pendidikan Islam di SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram tahun 2015. 

b. Mendeskripsikan tentang implementasi pendidikan Islam terpadu di 

SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram tahun 2015. 

2. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah 

yang mampu memperkaya wawasan pengetahuan mengenai 

implementasi pendidikan Islam terpadu di SMAIT Putri Abu Hurairah 

Mataram tahun 2015. 
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b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan 

pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 

pendidikan, terutama bagi SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram dalam 

mengimplementasikan pendidikan Islam terpadu. 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian dengan tema mencerdaskan bangsa dalam hal intelektual 

dan  karakter merupakan tema yang banyak diangkat belakangan ini. Hal ini 

disebabkan karena banyaknya fakta-fakta negatif yang ditunjukan oleh 

oknum-oknum yang berpendidikan tinggi sehingga menimbulkan pertanyaan 

besar terhadap efektivitas lembaga pendidikan sebagai pencetak generasi 

penerus bangsa. Adapun beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai 

telaah kajian pustaka dalam penulisan tesisi ini diantaranya: 

1. Heru Utomo (UMS, 2007) dalam skripsinya yang berjudul Implementasi 

Pembelajaran Pendidkan Agama Islam Terpadu Di Sekolah Dasar Plus Al 

FirdausTahun Ajaran 2007/2008 menyimpulkan bahwa implementasi 

pembelajaran PAI terpadu mencakup beberap hal sebagai berikut:  

a. Aspek kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama dan 

umum. 

b. Kegiatan belajar mengajar yang meliputi: tujuan pendidikan Islam 

terpadu, materi pembelajaran yang terpadu, metode pembelajaran 

terpadu, fasilitatif dan motivatif, evaluasi. 

c. Peran serta. Sekolah bekerja sama dengan wali murid serta masyarakat 

yang bersangkutan dalam menyukseskan pendidikan Islam terpadu di 
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mana salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mengadakan 

forum silaturrahmi. 

2. Euis Sumiyah (IAIN Semarang, 2010) dalam skripsinya yang berjudul 

Implementasi Konsep Pendidikan Islam Terpadu di SMPIT PAPB 

Pedurungan Semarang menyimpulkan bahwa konsep pendidikan Islam 

terpadu merupakan proses mamadukan ilmu agama dan umum menjadi 

satu kesatuan yang utuh di mana semua mata pelajaran dan semua 

kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam. 

Pendidikan Islam terpadu dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Pendidikan Islam terpadu juga meliputi keterpaduan 

pola asuh, keterpaduan ranah dan keterpaduan materi. Apabila ketiga 

aspek tersebut bias berjalan dengan lancer maka akan menghasilkan output 

yang cerdas, menguasai ilmu agama, berakhlak mulia dan bias bermanfaat 

bagi lingkungan.   

3. Eni Muzdalifah (IAIN Walisongo, 2008) dalam skripsinya yang berjudul 

Implementasi Konsep Pendidikan Islam Terpadu (Studi Di SDIT Harapan 

Bunda Semarang) menyimpulkan bahwa implementasi konsep pendidikan 

Islam terpadu di SDIT Harapan Bunda Semarang meliputi tiga hal yaitu: 

yang pertama; kerterpaduan pola asuh yang melibatkan peran orang tua, 

sekolah dan masyarakat dalam membangun kecerdasan serta karakter 

peserta didik. Yang kedua yaitu keterpaduan materi yaitu materi agama 

dan umum diajarkan secara seimbang. Dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas, semua guru melakukan pemaduan mata pelajaran yang diajarkan 
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dengan ayat-ayat al Quran yang sesuai  dengan  materi. Semua materi 

diarahkan kepada Allah. Yang ketiga yaitu keterpaduan ranah yang 

meliputi kognitif, afektif dan psikomotor. Keterpaduan  yang  seimbang 

antara  ranah  kognitif,  afektif  dan  psikomotorik dapat memaksimalkan 

potensi siswa, tidak hanya cerdas secara akademis tapi cerdas dalam 

akhlak pengetahuan agama. 

4. Paula De Hart (University of Wisconsin-Stevens Point, 1998) dalam 

jurnalnya yang berjudul Transforming Middle Schools through Integrated 

Curriculum (Transformasi Sekolah Menengah melalui Kurikulum 

Terpadu), mengemukakan bahwa kurikulum terpadu adalah 

mengintegrasikan berbagai macam ilmu untuk menjadikan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna dengan menerapkan kurikulum berbasis tema. 

Pendidikan terpadu dapat dijalankan melalui serangkaian tahapan yaitu: 

pertama; pendekatan multidisipliner. Dalam pendekatan ini, guru sebagai 

spesialis disiplin, mereka menghubungkan bidang studi yang terpisah 

untuk tema umum dengan berkolaborasi antara guru bidang studi untuk 

mengintegrasikan ilmu. Kedua; pendekatan interdisipliner. Dalam 

pendekatan ini guru mengidentifikasi kesamaan, dan keterkaitan antar 

bidang studi bahkan mungkin juga terlibat dalam kegiatan mengajar tim 

untuk kemudian menetapkan kerangka ajar yang sesuai. Ketiga; 

pendekatan transdisipliner. Pendekatan ini sangat berbeda dari 

multidisiplin dan interdisipliner di mana guru tidak mulai dengan bidang 

studi sama sekali. Sebaliknya, para guru mulai dengan memilih tema, 



15 
 

masalah atau permasalahan siswa yang penting. Setelah masalah atau 

masalah untuk studi telah diidentifikasi, guru bekerja sama dengan guru 

yang lain bersama siswa mereka untuk merancang kurikulum yang terbaik. 

5. National Art Education Association (2002) dalam jurnal yang berjudul 

Integrated curriculum: Possibilities for the arts mengemukakan bahwa 

keterpaduan kurikulum pendidikan seni harus memenuhi beberapa kriteria 

yaitu:memperhatikan kurikulum yayasan, siswa merupakan kunci 

pendidikan sehingga kurikulum harus berbasis siswa,gurudan 

siswaberperan aktif, koneksi interdisipliner harus baik, teori survey 

wilayah dan praktek harus sesuai dengan fakta, serta peka terhadap 

tantangan yang sedang dihadapi maupun yang akan datang. 

Beberapa penelitian di atas menggunakan teori keterpaduan 

pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Depertemen Agama (sekarang 

Kementerian Agama) yang menyatakan bahwa pendidikan terpadu harus 

memenuhi tiga pola keterpaduan yaitu kerterpaduan pola asuh yang 

melibatkan peran orang tua, sekolah dan masyarakat dalam membangun 

kecerdasan serta karakter peserta didik. Yang kedua yaitu keterpaduan materi 

yaitu materi agama dan umum. Yang ketiga yaitu keterpaduan ranah yang 

meliputi kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan penulis mencoba untuk 

melakukan penelitian dengan mengetengahkan teori keterpaduan pendidikan 

Islam oleh H. M. Zainuddin yang akan dijelaskan pada pembahasan landasan 

teori. Dengan demikian teori dan lokasi penelitian ini belum pernah 
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dikemukakan sebelumnya sehingga mengandung unsur kebaharuan dalam 

penelitian.  

E. Kerangka Teoritik 

1. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang 

kepada seseorang agara ia berkembang secara maksimal sesuai ajaran 

Islam. Bila disingkat, pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap 

seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin.
9
 

Dasar pendidikan Islam adalah Islam dengan segala ajarannya.Di 

mana ajaran itu bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijtihad.
10

Al-

Qur’an adalah firman Allah berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw melalui malaikat Jibril. Ajaran yang terkandung dalam 

Al-Qur’an terdiri dari dua pokok yaitu aqidah dan syariah.Aqidah 

berkenaan dengan keimanan dan syariah berkenaan dengan amalan 

ibadah.As-Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan dan pembenaran 

Rasulullah. Pembenaran yang dimaksudkan adalah pembenaran Rasulullah 

atas perbuatan para sahabat atau orang lain.
11

Tiga fungsi As-Sunnah 

terhadap Al-Qur’an adalah sebagai penguat hukum yang terdapat alam al-

Qur’an, menjabarkan kandungan Al-Qur’an yang masih umum, 

melengkapi hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an.Sedangkan  

ijtihad adalah akal budi manusia dalam rangka memberikan makna dan 

                                                           
9
 Abd. Rahman Abdullah, Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

UII Press, 2002) hlm. 37. 
10

 Ibid., hlm. 65. 
11

 Ibid., hlm. 69. 
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aktualisasi terhadap berbagai ajaran Islam yang disesuaikan dengan 

tuntunan perkembangan zaman guna menyelesaikan persoalan umat. 

Ijtihad tetap bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
12

 

Tujuan pendidikan Islam bukanlah semata-mata memenuhi otak 

anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, tetapi 

mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadhilah atau 

keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, ikhlas 

dan jujur. Maka tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pendidikan 

budi pekerti dan pendidikan jiwa.
13

 

2. Pendidikan Islam Terpadu 

Pendidikan Islam terpadu adalah pendidikan yang utuh antara 

sains danagama yang berjalan secara berdampingan dan seimbang yang 

mampu menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, 

berakhlakul karimah, berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan masa depan. 

Format pendidikan Islam terpadu meliputi beberapa komponen 

keterpaduan yaitu:  

a. Keterpaduan tujuan pendidikan 

Tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia agar 

mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah di 

muka bumi. Untuk mencapai tujuan tersebut secara maksimal, maka 

salah satu langkah yang harus ditempuh ialah dengan memadukan 

                                                           
12

 Hamdani Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam,(Bandung:Pustaka Setia, 2007) hlm. 68. 
13

 Ibid., hlm. 73. 
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rumusan tujuan pendidikan itu sendiri. Manusia terdiri atas unsur 

jasmani, akal dan jiwa. Perpaduan dalam pembinaan ketiga unsur 

tersebut akan menghasilkan tujuan pendidikan yang utuh dan saling 

melengkapi. Pembinaan akal akan menghasilkan ilmu, sedangkan 

pembinaan jasmani akan menghasilkan keterampilan, dan pembinaan 

jiwa akan menghasilkan akhlak. Pembinaan tersebut dilakukan secara 

integral sehingga dapat membentuk pribadi yang bertaqwa, berakhlak 

mulia, berilmu, cerdas, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi untuk 

bekerja dalam masyarakat.
14

 

b. Keterpaduan keilmuan 

Para ilmuan muslim mengklasifikasikan semua cabang ilmu 

menjadi dua bagian yaitu: pertama; al-Ulum an-Naqliyah, yaitu ilmu 

yang disampaikan lewat wahyu tetapi melibatkan akal. Ilmu ini disebut 

dengan ilmu agama dimana hukum mempelajarinya adalah wajib bagi 

setiap muslim. Kedua: al-Ulum al-Aqliyah, yaitu ilmu intelektual yang 

sepenuhnya diperoleh melalui penalaran akal dan pengalaman empiris 

yang disebut dengan sains.
15

 Kedua ilmu ini tidak bisa dipisahkan 

karena saling membutuhkan dan saling melengkapi, oleh karena itu, 

keterpaduan antara keduanya dalam membekali ilmu kepada peserta 

didik akan menjadikan tujuan pendidikan islam yang utuh dapat 

tercapai secara maksimal.  

 

                                                           
14

 H. M Zainuddin, hlm. 60-62. 
15

 Ibid., hlm. 63. 
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c. Keterpaduan kurikulum pendidikan 

Berkenaan dengan keterpaduan kurikulum, H. M. Zainuddin 

mengklasifikasikan keterpaduan tersebut menjadi empat, meliputi 

keterpaduan materi ajar, aspek/ranah, metode serta evaluasi.
16

 

Keterpaduan dalam materi ajar akan berkaitan dengan pola 

pengelolaan mata pelajaran atau dikenal dengan istilah organisasi 

kurikulum. Organisasi kurkulum terbagi menjadi tiga tipe atau bentuk 

kurikulum, yaitu: pertama; separated subject curriculum. Pada bentuk 

ini, bahan  pelajaran disajikan dalam bentuk subjek atau mata pelajaran 

yang terpisah satu dengan yang lainya. Kedua; correlated curriculum 

yaitu suatu bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu 

hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, 

tetapi tetap mempertahankan ciri identitas bidang studi tersebut, tetapi 

ada juga yang menghilangkan identitas mata pelajaran dalam bidang 

studi tertentu. Ketiga; integrated curriculum. Integrasi dimaksudkan 

perpaduan, koordinasi, kebulatan keseluruhan, sehingga bermakna 

memusatkan mata pelajaran dan menyajikannya dalam satu unit atau 

keseluruhan tanpa ada batasan antar berbagai mata pelajaran.
17

 

Keterpaduan aspek/ranah pendidikan yaitu memadukan tiga 

ranah pendidikan yang saling melengkapi guna mencapai tujuan 

pendidikan yang optimal, di mana ketiga ranah tersebut meliputi: 

pertama; ranah kognitif atau penalaran ilmu yang mencakup enam 

                                                           
16

 Ibid., H. M Zainuddin. hlm. 67. 
17

 S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hlm. 178-196. 
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jenjang yaitu pengetahuan/hafalan/ingatan, pemahaman, penerapan, 

analisis, sintesis, penilaian/penghargaan/evaluasi. Tujuan aspek kognitif 

berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan 

intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada 

kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk 

menghubungakan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode 

atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. 

Kedua; ranah afektif mencakup pembentukan sikap atau prilaku serta 

emosi. Ketiga;  ranah psikomotor berhubungan dengan fisik atau otot 

sehingga akan berpengaruh terhadap  ketrampilan setelah menerima 

pengalaman belajar
18

 

Keterpaduan metode harus bersifat dialektis yang disesuaikan 

dengan materi, tujuan, situasi dan kondisi. Penggunaan pendekatan dan 

metode harus didasarkan pada basis berpusat pada siswa (student active 

learning) di mana posisi guru lebih berperan sebagai fasilitator dan 

motivator.
19

 Sedangkan keterpaduan evaluasi harus memperhatikan tiga 

ranah pendidikan sebagai asas evaluasi dengan tidak mengesampingkan 

salah satu ranah tersebut. Ukuran keberhasilan pendidikan tidak hanya 

berpaku pada ranah kognitif saja yang bisa ditunjukkan dengan nilai-

nilai ujian nasional atau indeks prestasi (IP) yang tinggi akan tetapi 

harus berorientasi pada kematangan emosi, kematangan kecerdasan, 

                                                           
18

 Mustaqim, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2001), hlm. 36. 
19

 Ibid., H. M Zainuddin, hlm. 67. 
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kematangan spiritual, dan keterampilan kerja yang tercermin secara 

total dalam diri seseorang.
20

 

d. Keterpaduan tenaga kependidikan dan sarana 

Tenaga kependidikan meliputi guru, kepala sekolah, 

pustakawan, petugas laboratorium, pegawai administrasi, karyawan dan 

sebagainya. Mereka adalah sebuah tim yang padu dan harus solid dalam 

melaksanakan proses pendidikan. Tugas guru selain mengajar ilmu, 

juga mendidik, membimbing dan membentuk kepribadian peserta didik 

secara utuh. Guru agama harus bekerja sama secara harmonis dengan 

dengan guru bidang studi lainnya  agar keterpaduan ilmu agama dan 

umum bisa berjalan dengan benar. Pelajaran agama selalu dikaitkan 

dengan mata pelajaran umum dan begitu sebaliknya sehingga islamisai 

ilmu dapat terwujud.
21

 

Keberhasilan pengajaran juga tidak akan terwujud tanpa 

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan sarana 

dan prasarana pendidikan yang dinamis, kondusif, serta dialogis sangat 

diperlukan bagi pengembangan potensi peserta didik secara 

optimal.Sarana yang dimaksud bisa berupa perangkat keras seperti 

gedung sekolah, kelas, perpustakaan, laboratorium masjid, kantin, 

sarana olahraga dan sebagainya, dan perangkat lunak berupa 

metodologi, strategi, kurikulum, keteladanan guru dan sebagainya.
22

 

 
                                                           

20
 Ibid., hal. 68. 

21
 Ibid., 69. 

22
 Ibid., hal. 70. 
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e. Keterpaduan manajemen pendidikan 

Sekolah sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari 

sekumpulan manusia yang melakukan interaksi dan koordinasi secara 

sadar dalam melaksanakan proses pendidikan, juga melakukan interaksi 

dan bergantung pada pihak luar lingkungannya seperti orang tua siswa, 

instansi lain, dan masyarakat. Oleh karena itu, sekolah merupakan suatu 

sistem terbuka yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama. 

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, dalam 

penyelenggaraannya sekolah bisa menerapkan sistem manajemen mutu 

terpadu (total quality manajemen) yang menggerakkan semua 

komponen organisasi untuk produktif, inovatif, efektif dan 

efisien.Manajemen sekolah harus dilakukan dengan sistem terpadu, 

yaitu dengan sistem terbuka (open manajemen) dan kepemimpinan 

kolektif. Pelaksanaan system manajemen pendidikan yang berorientasi 

pada penyelenggaraan secara terpadu bisa dilakukan sebagai berikut: 

kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, demokratis dan visioner, aktif 

dan dinamis, mampu menggerakkan sumber daya pendidikan untuk 

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah secara optimal serta 

mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan mutu 

pendidikan.
23

 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka konsep pendidikan 

Islam terpadu bisa dijelaskan dalam konsep map berikut: 

                                                           
23

 Ibid., hal. 72. 
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3. Implementasi Kurikulum 

Implementasi kurikulum adalah suatu proses penerapan ide, 

konsep, kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga 

peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungan.
24

 

                                                           
24

 H. E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian 

Guru dan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm 178. 
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Kegiatan utama dalam implementasi kurikulum mencakup tiga 

hal, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi. 

a. Pengembangan program, mencakup program tahunan, semester atau 

catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu ada juga 

program bimbingan dan konseling atau program remedial. 

b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah 

proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.sehingga 

terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. 

c. Evaluasi, proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan 

kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau 

sumatif mencakup penilaian  keseluruhan secara utuh untuk keperluan 

evaluasi pelaksanaan kurikulum. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian dan pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldresearch) 

yang akan meneliti tentang implementasi pendidikan Islam terpadu di 

SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram tahun 2015. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
25

 Penggunaan 

metode deskriptif kualitatif ini untuk mengumpulkan data-data (kata-kata), 

                                                           
25

 Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif, (PT remaja rosdakarya: Bandung, 

2013) hlm. 3. 
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fakta-fakta, informasi dan tindakan (fenomena) tentang implementasi 

pendidikan Islam terpadu di SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram tahun 

2015. 

2. Subjek dan tempat penelitian 

Subjek penelitian merupakan subjek yang dituju untuk penelitian. 

Dengan kata lain subjek penelitian adalah sasaran penelitian atau pusat 

penelitian.
26

 

Tempat penelitian ini adalah SMAIT Putri Abu Hurairah 

Mataram yang berlokasi di  Jln. Majapahit 54-B, Mataram, Nusa Tenggara 

Barat. 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut. Pengamatan data secara langsung dilaksanakan 

terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan  atau dalam suatu 

percobaan baik di lapangan atau di laboratorium.
27

 

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan 

di mana pengamat hanya sebagai pengamat dan pengamat yang 

berperan serta dalam kegiatan yang diamati.
28

 Kedua macam 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (PT Rineka 

Cipta: Jakarta, 2006) hlm. 145. 
27

 Moh. Nazir, Metode penelitian, (Ghallia Indonesia: Bogor, 2014) hlm155. 
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 Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif, (PT remaja rosdakarya: Bandung, 

2000) hlm. 126. 
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pengamatan ini dapat dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingan 

penelitian. Apabila penelitian tanpa menjadi bagian dari objek 

pengamatan sudah cukup untuk memenuhi data yang diharapkan, 

maka cara ini sudah cukup untuk dijadikan metode pengamatan.  

Observasi dilakukan guna mendapatkan data mengenai letak 

geografis sekolah, proses kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun 

di lingkungan pondok, proses interaksi siswa, dan sarana prasarana di 

SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara penanya dengan responden dengan menggunakan interview 

guide/panduan wawancara sebagai pedoman dalam bertanya.
29

 

Wawancara dilaksankan setelah dipersiapkan secara matang. Dalam 

persiapan wawancara, sampel, responden, kriteria-kriteria responden, 

pewawancara serta interview guide telah dipersiapkan dahulu. 

Interview guide sudah harus disusun dan pewawancara harus mengerti 

sekali akan isi serta makna dari interview guide. Segala pertanyaan 

haruslah tidak menyimpang terlalu jauh dari panduan yang telah 

dipersiapkan.
30

 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang 

implementasi pendidikan Islam terpadu di  SMAIT Putri Abu Hurairah 

                                                           
29

 Ibid., Lexy J. Moleong, hlm. .170. 
30

 Ibid., hlm. 176. 
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Mataram, sejarah sekolah dan perkembangannya, faktor-faktor 

pendukung dan penghambat pendidikan Islam terpadu di  SMAIT 

Putri Abu Hurairah Mataram serta untuk mengetahui hal-hal yang 

tidak tercantum dalam data sekolah. Pihak yang penulis wawancara 

adalah kepala sekolah, staf TU dan beberapa guru. 

c. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan bisa 

berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, 

kebijakan, dokumen berbentuk gambar bisa berupa foto, gambar 

hidup, sketsa dan bentuk-bentuk yang lain. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni, yang berupa ganbar, patung, film, 

danlainya.
31

 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode  

dokumentasi untuk memperoleh data tertulis mengenai sejarah 

sekolah, data guru dan karyawan, data pengadaan sarana dan 

prasarana, mata pelajaran, kegiatan ekstra kurikuler serta data 

mengenai kelengkapan panduan dan peraturan di  SMAIT Putri Abu 

Hurairah Mataram. 

4. Sumber Data 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed 

Mothods), (Alfabeta: Bandung, 2012) hlm. 326. 



28 
 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.Apabila 

peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber 

data disebut responden yaitu orang yang meresponden atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.
32

 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber 

datanya bisa berupa benda, gerak, proses sesuatu. Apabila peneliti 

menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi 

sumber data, sedangkan isi catatan adalah subjek penelitian.
33

 Sumber data 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan data-data dokumen. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data  dari hasil wawancara, cataatn lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
34

 

Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data. Sejumlah 

data yang diperoleh kemudian direduksi. Reduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (PT Rineka 

cipta: Jakarta, 2006) hlm. 129. 
33
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dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang diredukasi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas guna menarik kesimpulan.
35

 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. Tujuan utama pada penelitian kualitatif adalah 

temuan.Oleh karena itu, ketika peneliti menemukan hal yang baru, dan 

belum memiliki pola maka itulah yang harus dijadikan perhatian dalam 

mereduksi data.
36

 

Mengorganisasikan dan mengurutan data kedalam sautu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana data yang diperoleh.
37

 

Pola analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola 

komparatif, yaitu analisis yang berorientasi pada penemuan hubungan 

kausalitas. Analisis ini menggunakan pendapat-pendapat, kemudian 

dibandingkan dengan yang lain.
38

 Dalam analisis ini penulis 

membandingkan teori tentang keterpaduan pendidikan Islam dan 

implementasi pendidikan Islam terpadu dengan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di SMAIT Putri Abu 

Hurairah Mataram guna mencari kesesuaian teori dengan praktik lapangan 

untuk menarik kesimpulan. 

 

                                                           
35 Ibid., Sugiyono, hlm. 336. 
36 Ibid., hlm. 336. 
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G. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar  penelitian  ini  disajikan  dalam  lima  bab 

sebagaimana tersusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Pendidikan Islam Terpadu. Bab ini berisikan data tentang 

beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang 

implementasi kurikulum, konsep pendidikan Islam dan konsep pendidikan 

Islam terpadu. 

Bab III Implementasi Pendidikan Islam Terpadu di SMAIT Putri 

Abu Hurairah Mataram. Pada bab ini akan dijabarkan tentang profil SMAIT 

Putri Abu Hurairah Mataram secara terprinci meliputi letak geografis, sejarah 

berdirinya, visi misi, tujuan, tenaga kependidikan dan siswa dan sarana 

prasarana. Pada bab juga akan dipaparkan tentangkurikulum pendidikan Islam 

terpadu dan manajemen pendidikan di SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram. 

Bab IV Analisis Data Pendidikan Islam Terpadu di Smait Putri Abu 

Hurairah Mataram.Bab ini berisikan tentang analisis data mengenai 

komponen-komponen keterpaduan dalam pendidikan Islam terpadu di SMAIT 

Putri Abu Hurairah Mataram serta implementasi pendidikan Islam terpadu di 

SMAIT Putri Abu Hurairah Mataram. 

Bab V Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran-saran 

dan kata penutup. 


