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ABSTRAK 

 

 Latar belakang penelitian ini adalah: karena banyaknya layanan 
pendidikan Islam di Yogyakarta, dan masing-masing lembaga pendidikan tersebut 
menawarkan konsep pendidikan Islam yang berbeda-beda. Setiap konsep 
pendidikan Islam tentunya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing 
dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi para peminatnya. Lembaga pendidikan 
Islam pada tingkat dasar seperti SD/MI juga sangat beragam, ada MI Ma’arif, 
yang diidentikkan dengan sekolahnya orang-orang NU, ada lagi MI 
Muhammadiyah, yang juga diidentikkan dengan sekolahnya orang-orang 
muhammadiyah, dan adapula MI Negeri, yang merupakan MI yang berdiri di 
bawah naungan KEMENDIKBUD. Model pendidikan Islam merupakan miniatur 
dari sebuah rencana pembelajaran yang biasanya tertuang dalam konsep-konsep 
pendidikan. Banyaknya lembaga-lembagan pendidikan Islam inilah maka yang 
dijadikan objek dalam penelitian ini adalah MI Negeri Yogyakarta 2, MI Ma’arif 
Bego, dan MI Muhammadiyah Terong, yang ada di Yogyakarta. 
 Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah konsep 
dasar pendidikan Islam di MIN Yogyakarta 2, MI Ma’arif Bego, dan MI 
Muhammadiyah Terong. (2) Apa perbedaan dan persamaan dari konsep 
pendidikan Islam di MIN Yogyakarta 2, MI Ma’arif Bego, dan MI 
Muhammadiyah Terong. (3) Bagaimana model pendidikan Islam di madrasah 
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun 
jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, sumber data diperoleh 
dari kurikulum disetiap madrasah. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah interview, observasi, dokumentasi. Sedangkan metode analisi data yang 
digunakan adalah diskriptif. 
 Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah konsep pendidikan Islam di 
MIN Yogyakarta 2 adalah agama, IPTEK, dunia akhirat. Sedangkan konsep 
pendidikan di MI Ma’arif Bego adalah Agama, Tuhan, dan akhirat. Dan konsep 
pendidikan di MI Muhammadiyah Terong adalah Agama, Akhirat, akhlak, dan 
sosial. Persamaan dan perbedaan konsep pendidikan dari masing-masing 
masdrasah adalah tujuan utama dari ketiga madrasah adalah agama, sedangkan 
yang membedakan adalah kegiatan-kegiatan yang menunjang tujuan utama 
madrasah, yang sedah barang tentu menjadikan perbedaan dalam konsep 
pendidikannya. Sedangkan model pendidikan Islam di masing-masing madrasah 
adalah model pendidikan Islam di MIN Yogyakarta 2 adalah agama, IPTEK, yang 
termasuk dalam model pragmatis. Sedangkan model pendidikan di MI Ma’arif 
Bego adalah Agama, yang termasuk dalam model idealistik. Dan model 
pendidikan di MI Muhammadiyah Terong adalah Agama, A, akhlak, dan sosial, 
yang termasuk dalam model dialektis.  
 

 
 
Kata Kunci: Model Pendidikan Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya layanan pendidikan 

berbasis Islam di Yogyakarta dan masing-masing lembaga pendidikan tersebut 

menawarkan berbagai macam konsep pendidikan Islam. Konsep yang 

ditawarkan masing-masing juga mempunyai keunggulan dan kelemahannya 

serta daya tarik sendiri untuk para peminatnya. Islam diyakini sebagai 

pendidikan yang baik, padahal pendidikan Islam itu sendiri mempunyai ragam 

yang berbeda, pemikiran yang beragam sehingga memunculkan lembaga-

lembaga pendidikan yang beragam pula. Lembaga pendidikan Islam pada 

tingkat dasar seperti SD/MI juga sangat beragam, contohnya MI Ma’arif yang 

diidentikan dengan sekolahnya orang-orang NU, MI Muhammadiyah, SDIT, 

pendidikan pondok pesantren dan lain-lain, yang semuanya menawarkan 

pendidikan Islam yang sangat beragam baik dari konsep dan praktek 

pendidikannya. Penelitian ini hendak memetakan konsep-konsep pendidikan 

yang beragam-ragam tersebut, yang difokuskan dalam tingkatan SD/MI 

berbasis pendidikan Islam di Yogyakarta. 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penelitian ini, maka terlebih 

dahulu memahami arti model. Secara kaffah model dimaknai sebagai suatu 

objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal. Sesuatu 



 

 

 

2 

yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komperhensif.1 

Sebagai contohnya, model sebuah rumah yang terbuat dari kayu, plastik dan 

lem, atau secara mudahnya adalah sebuah miniatur dari sebuah konsep. Jadi 

model rumah di sini adalah miniatur dari sebuah rumah yang nyata. Dalam 

kamus ilmiah, kata model berarti bentuk. Dalam pendidikan, istilah model 

pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah miniatur dari praktek pendidikan 

itu sendiri.  

Setelah membahas mengenai model, tentunya juga harus dipahami apa 

itu pendidikan. Menurut Dewey pendidikan merupakan suatu proses yang 

terus menerus dilakukan dari pengalaman-pengalaman serta mengelola 

pengalaman tersebut. Sedangkan Carter menyatakan bahwa pendidikan adalah 

kumpulan-kumpulan semua proses yang dilakukan dengan maksud dan tujuan 

seseorang dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki, semua sikap dan 

bentuk tingkah laku lainnya tentang nilai-nilai positif yang ada di dalam 

masyarakat dimana dia tinggal.2 

Pendidikan menurut Ahmad Tafsir adalah diri manusia dalam segala 

aspeknya. Definisi ini mencakup semua kegiatan pendidikan yang melibatkan 

guru maupun yang tidak melibatkan guru, mencakup pendidikan formal, 

nonformal serta informal. Segi yang dibina oleh pendidikan dalam definisi ini 

adalah seluruh aspek kepribadian manusia.3 Dari berbagai definisi  yang telah 

                                                           
1 Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA 

Dan Anak Usia Dini Kelas Awal SD/MI (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hlm. 141 
2 Muh. Wasith Achadi, Implementasi Sekolah Model Pendidikan Agama Islam Di SMP 

Negeri 10 Kabupaten Purworejo (Yogyakarta: 2004, UIN Sunan Klijaga) hlm. 19 
3 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: Rosda Karya, 1999) 

hlm 6 
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disebutkan di atas, kiranya sudah cukup jelas bahwa pendidikan adalah suatu 

rencana dan usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang kondusif, agar peserta didik mampu mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. 

Berikutnya adalah mengenai Islam. Sudah sangat populer kata Islam 

kita dengan di mana-mana, namun belum tentu semua orang mengetahui apa 

arti dari Islam itu sendiri. Agama Islam termasuk agama samawi, yaitu agama 

yang berlandaskan pada wahyu Allah. Dilihat dari segi bahasa, Islam berarti 

kesejahteraan dan keselamatan, ini berasal dari kata salima-yaslamu. Juga 

berarti tangga, jenjang ke atas, yang berasal dari kata sullamun. Islam juga 

berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, yang berasal dari kata 

aslama-yuslimu-islaaman. 4 Islam menurut istilah (terminologi) berarti agama 

yang diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada 

segenap umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia 

dan di akhirat5. 

Pendidikan Islam adalah segala usaha atau bimbingan untuk 

mengembangkan jasmani rohani (fitrah manusia dan sumber daya insani) yang 

dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Yakni berdasarkan hukum-hukum agama 

Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. 

Kepribadian utama ini disebut kepribadian muslim. Memilih, memutuskan, 

                                                           
4 Departemen Agama RI, Pendidikan Agama Islam, Untuk SMU Kelas 1 (Jakarta: Dirjen 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001) hlm. 1 
5 Ibid, hlm. 2 



 

 

 

4 

berbuat dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.6 Menurut 

Zakiyah Darajat, pendidikan Islam didefinisikan dengan suatu usaha untuk 

membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran 

Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengemalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Definisi lain 

menyebutkan bahwa pendidikan Islam merupakan proses yang mengarahkan 

manusia pada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya 

sesuai dengan kemampuan fitrah dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari 

luar).7 Dari berbagai pendapat mengenai pendidikan Islam di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendiidkan Islam merupakan rangkaian proses sistematis, 

terencana dan komperhensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada 

peserta didik, mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka untuk 

menjadi sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini. 

Berdasarkan serangkaian definisi tentang model, pendidikan serta 

Islam, maka definisi model pendidikan Islam menurut penulis adalah sebuah 

bentuk atau miniatur dari rencana pembelajaran yang kondusif yang dapat 

mengeksplor potensi peserta didik serta dapat mengantarkan mereka ke 

jenjang yang lebih tinggi yang dinamakan dengan kebahagiaan hidup dunia 

dan akhirat, yang pada pelaksanaannya yaitu melalui proses pembelajaran. 

Islam memiliki sifat universal dan komplit yang dapat merambah ke 

ranah kehidupan apapun, termasuk dalam ranah pendidikan. Ketika Islam 

                                                           
6 Mansur, Konsepsi Pendidikan Islam Menurut Sarekat Islam (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 1998) hlm. 10 
7 Abdul Qodir, Pendidikan Islam Integratif Monokotomik Alternatif Solutif untuk 

Masyarakat Modern (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011) hlm. 53 
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dijadikan sebagai paradigma ilmu pendidikan, paling tidak berpijak pada tiga 

alasan. Pertama, ilmu pendidikan sebagai humaniora tergolong ilmu normatif, 

karena ia terkait oleh norma-norma tertentu. Pada taraf ini nilai-nilai Islam 

sangat kompeten untuk dijadikan ilmu pendidikan. Kedua, dengan 

mneganalisis masalah pendidikan, para ahli selama ini cenderung mengambil 

teori-teori dan falsafah pendidikan barat. Padahal falsafah pendidikan barat 

lebih bercorak sekuler yang memisahkan berbagai dimensi kehidupan, 

sedangkan masyarakat Indonesia lebih bersifat religius. Atas dasar itu, nilai-

nilai ideal Islam sangat memungkinkan untuk dijadikan acuan dalam mengkaji 

fenomena pendidikan. Ketiga, dengan menjadikan Islam sebagai paradigma, 

maka keberadaan ilmu pendidikan  memiliki ruh yang dapat mengarahkan 

kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki. Tanpa ruh ini berarti 

pendidikan telah kehilangan ideologinya. 

Makna Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan adalah suatu 

konstruksi pengetahuan itu dibangun oleh nilai-nilai Islam dengan tujuan agar 

kita memiliki hikmah atas dasar itu dibentuk praktik pendidikan yang sejalan 

dengan nilai-nilai normatif Islam. Fungsi paradigma ini pada dasarnya untuk 

membangun perspektif Islam dalam memahami realitas ilmu pendidikan, 

tentunya hal ini harus ditopang oleh kontruksi pengetahuan yang 

menempatkan wahyu sebagai sumber utamanya, yang pada gilirannya 

terbentuk struktur transendental sebagai referensi untuk menafsirkan realitas 

pendidikan. 
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Rumusan sistem pendidikan Islam harus dikaitkan dengan pemikiran 

filosofis pendidikan Islam. ‘Abd al Rahman Salih ‘Abd Allah dalam education 

Theory: A Quranic Outlook menyatakan bahwa perumusan sistem pendidikan 

Islam dapat dilakukan melalui dua corak. Pertama, corak yang mengehendaki 

adanya keterbukaan terhadap pandang hidup dan kehidupan non muslim. 

Corak ini berusaha meminjam konsep-konsep non Islam dan 

menggabungkannya ke dalam pemikiran pendidikan Islam. Kedua, corak yang 

berusaha mengangkat pesan ilahi ke dalam rangka pemikiran pendidikan. 

Konten pendidikan ini berasal dari Al Qur’an dan Hadis. Oleh karena 

keberadaan Al Qur’an dan Hadis masih bersifat global, maka konten 

pendidikan ini masih bersifat asas-asas dan prinsip-prinsip pendidikan.. 

Islam diyakini sebagai konsep pendidikan yang unggul, namun dewasa 

ini pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks. 

Disamping berusaha menciptakan muslim yang memahami ilmu-ilmu 

keagamaan dan umum sekaligus, lembaga pendidikan Islam juga dihadapkan 

pada keharusan untuk turut serta dalam pembentukan sistem sosial-politik dan 

budaya Indonesia yang baru. Oleh karena itu, menjadi sangat signifikan untuk 

memahami bagaimana lembaga pendidikan Islam berkembang di tengah 

perubahan mendasar di tengah muslim Indonesia. Apakah konsep-konsep 

pendidikan Islam yang ada di Indonesia mampu mengantarkan peserta didik 

ke masa depan yang lebih baik dan dapat merubah pendidikan Islam di 

Indonesia. 
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Kelembagaan Islam di Indonesia khususnya di Yogyakarta cukup 

banyak bermunculan. Jumlah lembaga pendidikan Islam baik yang berwujud 

pesantren, madrasah, sekolah Islam terpadu, bahkan perguruan tinggi pun 

banyak yang bermunculan yang banyak dikelola oleh umat Islam (baik 

ormasnya ataupun perorangan). Munculnya lembaga-lembaga Islam yang 

banyak inilah ternyata memunculkan kompetisi yang cukup hebat, sehingga 

setiap lembaga berlomba-lomba untuk menjadikan lembaganya yang terbaik. 

Nah, yang menarik disini adalah apa sih yang membedakan antara lembaga 

satu dan yang lainnya, padahal lembaga-lembaga tersebut sama-sama lembaga 

Islam. 

Menjamurnya model pendidikan Islam yang muncul di Indonesia ini, 

merupakan satu fenomena yang sangat menarik. Di satu pihak sekolah Islam 

mewakili model pendidikan yang dulu diciptakan oleh kaum muslim reformis 

yang menerapkan prinsip-prinsip modernitas dalam sistem pembelajaran. 

Namun disisi lain, model sekolah Islam juga mengadopsi sistem asrama yang 

secara tradisional milik pesantren. Lebih dari itu, sekolah Islam tidak 

berafilasi pada ormas-ormas Islam tertentu seperti yang kita tahu yaitu NU dan 

Muhammadiyah yang memiliki perhatian besar dalam menyelenggarakan 

pendidikan Islam. 

Bertolak dari sistem pendidikan dan sistem kelembagaan pendidikan 

sebagai mekanisme alokasi posisional, segera dapat dipertanyakan posisi dan 

peran pendidikan Islam dengan keragaman lembaga yang dimilikinya, mulai 

dari yang berbentuk madrasah dan sekolah sampai dengan yang berbentuk 
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perguruan tinggi. Adalah niscaya bahwa kehadiran lembaga pendidikan Islam 

yang berkualitas dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan itu 

sesungguhnya sangat diharapkan oleh berbagai pihak, terutama umat Islam. 

Kenyataan ini secara tidak langsung menuntut para pengelola pendidikan 

Islam untuk lebih bersikap rasional dan berorientasi kepada kebutuhan 

masyarakat luas.  

Kurang tertariknya masyarakat untuk memilih lembaga-lembaga 

pendidikan Islam sebenarnya bukan karena telah terjadi pergeseran nilai atau 

ikatan keagamaan yang mulai memudar, melainkan karena sebagian besar 

lembaga tersebut kurang menjanjikan masa depan dan kurang responsif 

terhadap tuntutan dan permintaan saat ini maupun mendatang. Padahal paling 

tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih 

lembaga pendidikan bagi anak-anaknya, yaitu nilai (agama), status sosial, dan 

cita-cita.8 Sebenarnya komitmen masyarakat kita terhadap nilai-nilai 

agamanya masih cukup tinggi, bahkan ada kecenderungan meningkat. Hal ini 

terlihat tatkala muncul pendidikan Islam yang dinilai bernutu dan 

menjanjikan, maka mereka akan menjadikannya sebagai pilihan pertama.  

Pendidikan agama Islam sebagai salah satu bidang studi yang dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk menghaluskan nilai rasa, moral, watak dan 

tingkah laku manusia etintasnya, kedepan semakin akan terasa penting sejalan 

dengan adanya akselerasi perkembangan peradaban manusia. Kesiapan 

langkah antisipatif atas kemerosotan moralitas Islami peserta didik dan 

                                                           
8
 Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 9 
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problematika pendidikan agama Islam di sekolah tak ubahnya seperti hanya 

sekedar rutinitas dalam rangka hanya sebagai suplemen kegiatan pembelajaran 

yang seperti halnya tidak memiliki fungsi yang begitu penting.9 

Pendidikan Islam sekarang ini dihadapkan pada kehidupan modern. 

Dari tantangan tersebut dapat dikatakan bahwa peran pendidikan Islam 

mestinya bukan hanya dipahami dalam konteks mikro (kepentingan anak didik 

yang dilayani melalui interaksi proses pembelajaran), melainkan juga dalam 

konteks makro, yaitu harus memandang kepentingan masyarakat yang luas, 

termasuk juga dalam masyarakat bangsa Indonesia. Sehingga pendidikan 

Islam di Indonesia terintegrasi antara proses belajar di sekolah dengan belajar 

di masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah konsep dasar pendidikan Islam di MIN Yogyakarta 2, MI 

Muhammadiyah Terong, dan MI Ma’arif Bego? 

2. Apa perbedaan dan persamaan dari konsep pendidikan Islam di MIN 

Yogyakarta 2, MI Muhammadiyah Terong, dan MI Ma’arif Bego? 

3. Bagaimana model pendidikan Islam di madrasah-madrasah tersebut? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

                                                           
9 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1994), hlm. 14 
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Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui konsep dasar pendidikan Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Yogyakarta, MI Muhammadiyah Terong, serta MI 

Ma’arif Bego.  

b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketiganya.  

c. Untuk mengetahui model pendidikan Islam yang seperti apa yang 

mereka gunakan. 

2. Manfaat penelitian 

a. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan memberikan warna berbeda dalam 

ranah kajian pendidikan Islam. penelitian ini akan memberikan 

sumbangan kepada teori pendidikan Islam mengenai peta model-model 

pendidikan Islam di Indonesia, khususnya model-model praktek 

pendidikan dasar dengan basis Islam. Dengan adanya pemetaan model 

ini, maka akan lebih mudah dibaca variasi penafsiran tentang konsep 

pendidikan Islam dan praksisnya sehingga akan memudahkan kajian 

pembelajaran mengenai konsep dan praktek pendidikan dasar berbasis 

Islam di Indonesia. 

b. Manfaat praktis 

Sesuai dengan implikasi yang ada, diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan feferensi untuk masyarakat dalam memilih dan 

menentukan pendidikan Islam untuk pendidikan anak-anaknya. 



 

 

 

11 

Sehingga akan memudahkan dan memberi gambaran yang jelas 

tentang konsep serta model pendidikan Islam di indonesia itu seperti 

apa. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menguatkan penelitian ini, maka telaah/kajian atas penelitian 

terdahulu yang relevan dianggap penting untuk dilakukan. Berikut hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu: 

Penelitian sebelumnya tentang praksis pendidikan Islam dilakukan 

oleh Bahrul Hayat dan Mohammad Ali dalam bukunya “Khazanah Dan 

Praksis Pendidikan Islam di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji mengenai 

pendidikan Islam yang bersifat makro, bukan khusus pada pendidikan dasar. 

Pendidikan Islam juga dikaji oleh banyak peneliti lain seperti Tasman 

Hamami yang mencoba membuat model dalam pendidikan Islam berupa 

transformasi kurikulum PAI di sekolah. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh A. Tafsir dalam penelitiannya 

yang berjudul “Kajian Pendidikan Islam di Indonesia”. Penelitan ini memang 

agak berbeda dari tema yang diangkat oleh penulis, namun tidak sedikit pula 

juga yang berkaitan. Penelitian yang telah dilakukan merupakan penelitian 

tentang perkembangan pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Yang 

didalamnya memuat tentang munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam 

yang semakin banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat banyak. 

Selanjutnya mengenai peningkatan mutu pendidikan umat Islam di Indonesia. 

Yang di dalamnya dijelaskan bahwa umat Islam banyak sekali yang 
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mendirikan lembaga-lembaga pendidikan berupa sekolah. Untuk tingkat 

Sekolah Dasar misalnya, umat Islam mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta 

(MIS). Pada tahun 2001 jumlah MIS ada lebih kurang dari 92% dari jumlah 

MI seluruhnya, sedangkan jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri hanya kurang 

8%. Pada dasarnya mutu MIN dan MIS itu sama saja yaitu kurang baik. 

Kenyataan tersebut disebutkan bahwa masih banyak para ahli pendidikan 

Islam harus segera menyediakan teori-teori pendidikan  (yang Islami) yang 

lebih baik daripada sekarang.10 Teori-teori itu harus disesuaikan dengan 

tuntutan keadaan sekarang. Kemudian yang termuat didalam penelitian 

tersebut juga membahas tentang sistem pendidikan nasional: paradigma dan 

model kurikulum, serta kajian pendidikan Islam untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dunia. 

Selanjutnya adalah penelitian yag telah dilakukan oleh  H. M. Arifin, 

dalam bukunya “Ilmu Pendidikan Islam”. Penelitian tersebut membehas 

tentang teorisasi pendidikan Islam, pengalaman tentang pendidikan Islam, 

implikasi kependidikan dalam ayat Al Qur’an, metodologi pendidikan Islam, 

institusi pendidikan Islam, teori tentang fitrah, sistem pendekatan, orientasi 

dan model, sistem pendekatan filosifis, pendekatan sistem, pendekatan 

pedagogik dan psikologis, pendekatan keagamaan, pendekatan historis, dll. 

Penelitian tersebut telah dilakukannya, namun belum semua komponen 

pendidikan secara menyeluruh. 

                                                           
10 A. Tafsir, Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004) 

hlm. 13 
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Masih tentang pendidikan agama Islam, penelitian ini juga dilakukan 

oleh Prof. Dr. H. Abuddin Nata dalam bukunya yang berjudul “Ilmu 

Pendidikan Islam”.11 Yang didalamnya memuat terkait dengan pengertian 

pendidikan Islam itu sendiri, visi dan misi pendidikan Islam, tujuan 

pendidikan Islam, sumber-sumber pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan 

Islam, prinsip-prinsip pendidikan Islam, dan masih banyak unsur pendidikan 

yang lainnya yang menurut penulis sudah sangat lengkap, tersrukur dan jelas 

serta nyaman untuk dibaca. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Drs. Opik Taufikurahman, M.Ag, 

yang berjudul “Tradisi Pendidikan Islam Menurut Fazlur Rahman”. Penelitian 

tersebut membahas mengenai tradisi Islam, yang menurutnya tradisi Islam 

merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dihasilkan dari peristiwa-peristiwa atau 

pernyataan-pernyataan, sedangkan tradisi historis berkaitan dengan Islam 

historis. Islam historis merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa masa lalu 

yang aktual. Selain tradisi Islam, Fazlur Rahman juga membahas tentang Al- 

Qur’an dan Sunnah sebagai sumber dan standar tradisi pendidikan Islam. 

Selanjutnya juga dibahas mengenai tujuan pendidikan, sifat dasar 

pengetahuan, sumber pengetahuan, tujuan pengetahuan, jenis pengetahuan, 

dan masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam. 

Penelitan lain juga dilakukan oleh Muh. Wasith Achmadi dengan judul 

tesis “Implementasi Sekolah Model Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

10 Kabupaten Purworejo”. Penelitian ini membahas tentang meningkatkan 

                                                           
11 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 

hlm. 2 
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kualitas Pendidikan Agama Islam teruma di sekolah-sekolah umum. 

Berdesarkan penelitian tersebut maka hasil dari penelitiannya bahwa dalam 

melaksanakan pemberdayaan PAI, menghasilkan peningkatan serta 

pemahaman terhadap pengetahuan Islam. Hal tersebut dapat terwujud melalui 

adanya proses belajar tuntas terhadap pendidikan agama Islam. 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

penelitian dari Ahmad Tafsir dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian 

Pendidikan Islam di Indonesia”. Penelitian ini memang agak berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, namun tidak sedikit pula yang 

berkaitan. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tafsir bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dunia dengan meneliti banyaknya lembaga 

pendidikan yang didirikan oleh umat Islam, sehingga menghasilkan banyak 

lembaga pendidikan yang berbeda dengan tawaran pendidikan Islam yang 

berbeda pula. Sedangkan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 

bertujuan untuk mengetahui modelnya saja diantara sekolah-sekolah yang 

didirikan oleh ormas-ormas yang berbeda (lebih sempit).  

E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode kualitatif juga dinamakan metode postpositivistik karena 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai 

metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), 



 

 

 

15 

dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih 

berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Penelitian diskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat 

sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang 

menjadi pusat perhatianya untuk kemudian digambarkan sebagaimana 

adanya dalam bentuk kata dan kalimat yang dapat memberikan makna.  

Selain jenis penelitian diskriptif kualitatif, jenis penelitian ini 

adalah penelitian komparatif, disebutkan bahwa jenis penelitian 

komparatif ini merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. 

Adapun dalam penelitian ini objek penelitian yang dibandingkan ada tiga 

Madrasah Ibtidaiyah, yaitu MI Negeri Yogyakarta 2, MI Muhammadiyah 

Terong dan MI Ma’arif Bego Yogyakarta.    

Adapun prosedur penelitian komparatif ini adalah, sebagai berikut: 

• Menentukan masalah penelitian 

• Penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti 

• Pemilihan objek sebagai pembanding 

• Pengumpulan data 

• Analisis data 
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2. Sumber data 

Sumber data utama untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah kurikulum yang ada di masing-masing sekolah tersebut. Dari 

kurikulum-kurikulum dan struktur pembelajaran itulah yang nantinya akan 

dianalisis. Selain itu juga dicari sumber data dari hasil wawancara berbagai 

narasumber. 

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Interview 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti melakukan wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 

b. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan 

sering dengan berbagai alat yang canggih.  Observasi dalam penelitian 

ini digunakan dengan cara mengamati situasi dan kondisi objek 

penelitian. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, dan lain 

sebagainya yang menjadi pengukuran dalam peneltian yang dilakukan 

olah peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini berisi tentang berbagai 

dokumen tentang struktur pembelajaran yang ada di masing-masing 

sekolah. 

4. Metode analisis data 

Analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk 

mencari dan menemukan serta menyusun transkip wawancara, catatan 

lapangan, dan data-data lain yang dihasilkan dari lapangan. Kemudian dari 

data-data tersebut yang nantinya akan dianalisis dan dijadikan hasil dari 

penelitian yang dilakukan.  

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis diskriptif. Analisis diskriptif inilah yang nantinya digunakan 

dalam mengolah hasil data-data yang diperoleh selama penelitian di 

lapangan. Analisis data digunakan untuk menganalisis data-data dan 

memetakan model-model pendidikan dasar Islam yang ada di masing-

masing MI. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal berisi halaman sampul 

depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pernyataan bebas 
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plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan, nota dinas pembimbing, 

abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. Bagian utama terdiri atas, bab pendahuluan yang meliputi ; 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Berikutnya adalah bab hasil penelitian 

dan kemudian bab penutup. Bagian akhir terdiri atas lampiran dan daftar 

riwayat hidup. 

Bagian tesis ini disusun secara sistematis dalam empat bab, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan 

 Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Kerangka Teori 

Dalam bab ini, membahas teori-teori yang digunakan sebagai 

panduan dalam pelaksanaan penelitian. 

Bab III   : Hasil Penelitian 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Bab ini juga memuat beberapa sub bab yang terkait dengan hasil 

penelitian yang ditemukan. 

Bab IV : Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, jadi 

segala hasil penelitian secara ringkasnya tertuang di kesimpulan 

ini. 
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BAB IV  

                                                          PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa konsep pendidikan Islam di MI Negeri 2 Yogyakarta, MI 

Ma’arif Bego, dan MI Muhammadiyah Terong memiliki konsep pendidikan 

Islam yang berbeda namun hampir serupa. Diantaranya terletak dalam tujuan 

pendidikan, yang semuanya serentak bertujuan sama meski dari latar belakang 

yang berbeda, yaitu bertujuan untuk membentuk akhlak siswa dan bahagia di 

dunia dan di akhirat. Sedangkan dari segi landasan, mereka sama, yaitu 

berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadis. Karena memang dua landasan ini 

merupakan landasan yang utama dalam pembentukan akhlak pada siswa dan 

menguatkan pondasi seseorang dalam beragama khususnya Islam. Sedangkan 

dalam bidang kurikulum, semua dari ketiga madrasah tersebut memakai 

kurikulum 2013, namun ada dua madrasah yang masih memadukan antara 

kurikulum KTSP dan kurikulum 2013, yaitu MI Ma’arif Bego dan MI 

Muhammadiyah Terong. Kurikulum KTSP mereka terapkan pada mata 

pelajaran umum, sedangkan kurikulum 2013 diterapkan pada mata pelajaran 

agama. Hal ini sudah menjadi kesepakatan yang dipertimbangkan dari masing-

masing lembaga. 

Sedangkan persamaan dan perbedaannya kebanyakan terletak pada 

kegiatan-kegiatan yang menunjang akhlak siswa. Persamaan dari kegiatan-

kegiatan yang sama seperti kegiatan sholat dhuha berjamaah, dan tadarus Al 
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Qur’an. Program kegiatan ini hampir setiap madrasah ada. Sedangkan 

perbedaannya juga terletak pada program-program kegiatan yang membantu 

membentuk akhlak siswa.  

Bagian selanjutnya adalah model pendidikan Islam dari ketiga 

madrasah yang diteliti, seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya 

bahwa model pendidikan Islam yang ada di MI Negeri Yogyakarta 2 adalah 

tujuan pertama yaitu agama, IPTEK dan dunia kerja, kemudian di MI Maarif 

Bego yaitu  agama, Tuhan dan akhlak, sedangkan di MI Muhammadiyah 

Terong adalah Tuhan, agama, akhlak, dan sosial. Dari masing-masing model 

tersebut masing-masing madarasah memiliki tujuannya masing-masing. MIN 

Yogyakarta 2 termasuk dalam model pragmatis, sedangkan MI Ma’arif Bego 

termasuk dalam model idealistik dan MI Muhammadiyah Terong termasuk 

dalam model dialektis. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa 

saran terkait dengan yang penulis ajukan tentang model pendidikan Islam, 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kementrian Pendidikan 

Bagi pemerintah terutama kementrian pendidikan sebaiknya lebih 

memperhatikan pendidikan yang sesuai dengan kondisi geografisnya dalam 

penyusunan kurikulum. Agar tidak ada perbedaan bobot kurikulum antara 

madrasah yang satu dan yang lain. Semuanya berlakukan sama dan 

mendapatkan fasilitas yang sama pula. Bagiamanapun peserta didik adalah 
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harapan besar untuk mewujudkan cita-cita negeri Indonesia ini. Selain letak 

geografis, maka diperhatikan pulan faktor-faktor lain yang sekiranya masih 

belum terpenuhi. 

2. Bagi Segenap Guru 

Guru adalah figur utama bagi peserta didik ketika di lingkungan sekolah, 

maka jadilah pribadi guru yang baik, menginspirasi, penuh semangat untuk 

mewujudkan cita-cita, berakhalak, dan menyayangi peserta didik dengan 

sepenuhnya kasih sayang.  

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Tujuan pendidikan pada dasarnya sama, maka akan lebih baiknya jika saling 

bekerja sama antar lembaga pendidikan yang ada. Peserta didik bukan 

sebagai alat untuk mengharumkan nama pendidikan, namun peserta didik 

adalah sebuah generasi yang harus dibekali segenap ilmu untuk menghadapi 

masa depannya kelak, serta mewujudkan cita-cita mereka. Biarlah mereka 

bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuannya, dan biarlah mereka 

bermain sesuka hatinya selagi itu masih ada unsur yang mendidiknya 

menjadi pribadi yang berakhlak dan berpendidikan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Tujuan pendidikannya seperti apa? 

2. Dasar yang dipakai di sekolah ini apa? 

3. Kurikulum yang berlaku sekarang apa? 

4. Bagaimana menurut bapak, guru-guru di sini apaka sudah mengajarkan Islam 

dengan baik? 

5. Bagaimana akhlak siswa di sini? 

6. Kegiatan keislamannya apa saja dan tujuannya untuk apa? 
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DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 1. Siswa MI Ma’arif Bego melaksanakan sholat Dukha 

 

Gambar 2. Tampak depan MIN Yogyakarta 2 
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Gambar 3. Tampak depan MI Muhammadiyah Terong 
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