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ABSTRAK 

Isna Imroatuz Zakiyati, NIM. 17204010062. Implementasi Pendidikan Holistik 

Integral Berbasis Nilai Ketauhidan di SMP IT LHI Yogyakarta. Tesis, Yogyakarta: 

Program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 

2021. 

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa lembaga pendidikan di Indonesia 

terutama di sekolah masih menghadapi masalah karakter peserta didik. Salah satu 

faktor yang menyebabkan masalah ini adalah bahwa lembaga pendidikan belum 

memenuhi pemenuhan maksimum pengajaran holistik kepada siswa. Pendidikan di 

Indonesia telah kehilangan nilai-nilai karakter dan masih berfokus pada penguasaan 

pengetahuan, salah satu akibatnya skill siswa menjadi kurang berkembang. Selain 

itu, adanya dikotomi pendidikan juga kurang dapat memberikan pemahaman yang 

holistik antara ilmu umum dan agama. Pendidikan seharusnya memberikan 

pencerahan holistik kepada peserta didik. 

Penelitian dilaksanakan dengan jenis field research yaitu menjelaskan 

secara nyata tentang kejadian yang berlangsung dalam implementasi pendidikan 

holistik integral berbasis nilai ketauhidan di SMP IT LHI Yogyakarta sebagai obyek 

penelitian. Untuk menemukan gejala yang belum diketahui dan memungkinkan 

adanya gejala multidimensi, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang dianalisis dengan teknik triangulasi.  

Hasil penelitian ditemukan bahwa konsep pendidikan holistik integral di 

SMP IT LHI Yogyakarta menekankan pada pengembangan dan memaksimalkan 

potensi peserta didik secara alamiah, mendalam, menyeluruh dan seimbang, serta 

tidak memisahkan antara agama dan pengetahan dengan menekankan pada tujuh 

kecerdasan, yang semua aspek-aspek dalam pendidikan holistik itu berlandaskan 

pada nilai ketauhidan. Implementasi pendidikan holistik integral berbasis nilai 

ketauhidan di SMP IT LHI Yogyakarta dapat terlihat dalam pembelajaran dan 

program-program sekolah. Pembelajarannya mengembangkan 7M langkah 

pembelajaran, sementara kegiatan sekolah dalam implementasi pendidikan holistik 

yaitu kegiatan ekstrakurikuler, Habit Training, Magang Profesi, Safar Ma’al 

Quran, LHI Student Expo, Pengabdian Masyarakat, Star of the week, Riyadhoh 

Quran, dan Inspiring Journey. Pencapaian pendidikan holistik integral berbasis 

nilai ketauhidan di SMP IT LHI Yogyakarta adalah untuk menghidupkan nilai 

spiritual ke dalam setiap komponen pembelajaran dan kegiatan sekolah sebagai 

modal untuk meningkatkan keimanan, keilmuan, dan keihsanan peserta didik. 

Pembelajaran di sekolah ini masih menomorsatukan nilai spiritual ke dalam 

komponen materi pembelajaran serta selalu menghubungkan dengan Tuhan pada 

kegiatan-kegiatan sekolah sebagai upaya penguatan spiritualitas. 

Kata Kunci: Pendidikan Holistik, Integrasi, Nilai ketauhidan  
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ABSTRACT 

 

Isna Imroatuz Zakiyati, Student Reg. Number 17204010062. The 

Implementation of Integral Holistic Education Based on Faith Value in SMP IT 

LHI Yogyakarta. Mastergraduate Thesis, Yogyakarta: Faculty of Tarbiya and 

Teaching Masters Program, UIN Sunan Kalijaga, 2021. 

 

This research is motivated by the fact that educational institutions in 

Indonesia, especially schools, still face the problem of student characteristics. One 

of the factors causing this problem is because educational institutions have not 

fulfilled the maximum fulfillment of holistic teaching to students. Education in 

Indonesia lost character values and still focused on mastering knowledge, one of 

the impacts is students’ skill can not develop well. Moreover, the dichotomy of 

education is less able to provide a holistic understanding between science and 

religion. Education should provide holistic enlightenment to students.  

The research was conducted with the type of field research, which explained 

clearly about the implementation of integral holistic education based on the faith 

values in SMP IT LHI Yogyakarta as the object of research. To find possibilities 

that are not yet known and maybe multidimensional possibility, this study uses a 

qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, 

and documentation analyzed by triangulation techniques. 

The results of research found that the concept of integral holistic education 

at SMP IT LHI Yogyakarta emphasizes on developing and maximizing the potential 

of students in a natural, deep, comprehensive and balanced manner, and does not 

separate between religion and science by emphasizing the seven intelligences, 

which are all aspects of holistic education is based on the faith value. The 

implementation of integral holistic education based on the faith value at SMP IT 

LHI Yogyakarta can be seen in learning activity and school programs. The learning 

activity develops 7M learning steps, while the school programs in implementing 

holistic education are extracurricular activities, Habit Training, Profession 

Internship, Safar Ma'al Quran, LHI Student Expo, Community Service, Star of the 

week, Riyadhoh Quran, and Inspiring Journey. The achievement of integral holistic 

education based on the faith value at SMP IT LHI Yogyakarta is to bring back the 

the spiritual values in every component of learning and school activities as an asset 

to increase the faith, science, and passion of students. Learning acticities in this 

school still prioritizes spiritual values into the learning material components and 

always connects with God in every school activities as an effort to strengthen 

spirituality. 

 

Keywords: Holistic education,integration, spirituality.  
 

 

 

 



iv 

 
 

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama Mahasiswa  : Isna Imroatuz Zakiyati 

Nomor Induk Mahasiswa : 17204010062 

Program Studi  : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas   : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis saya ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi, 

dan tesis saya ini adalah hasil penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya / 

penelitian orang lain. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar diketahui oleh 

dewan penguji. 

 

 

Yogyakarta, 26 Desember 2020 

Yang menyatakan 

 

 

Isna Imroatuz Zakiyati 

NIM. 17204010062 

 

 



v 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 
 

MOTTO 

 

 

َۡۡوتََوَّكلۡ َۡۡٱلَلَهۡلََعَ ۡب ۡۡٱلَلََۡوَكََفٰ ٣َۡوكَيٗلا
And rely on Allah; and Allah is sufficient for a Protector 

(QS Al-Ahzab: 3)1 

 

 

 

The  highest  function  of  education  
is  to  bring  about  an  integrated  individual 

who  is  capable  of  dealing  with  
life  as  a  whole.2 

( Jiddu Krishnamurti ) 

 

 

  

        

 

 

 

 

 
1 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surat Al-Ahzab : 3, (Bekasi: PT. Cipta Bagus Segara, 

2013), hal. 420. 
2 https://jkrishnamurti.org/content/chapter-2-right-kind-education 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Institusi pendidikan di Indonesia, salah satunya, memiliki tanggungjawab 

dalam menyiapkan peserta didik dengan karakter yang baik seperti yang tercantum 

dalam UU (Undang-undang) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas). Tujuan pendidikan nasional menunjukkan empat kompetensi 

yang harus dimiliki siswa, (1) kompetensi spiritual; setia dan saleh kepada Tuhan, 

(2) kompetensi sosial; moralitas yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab, (3) 

kompetensi pengetahuan; kompetensi keahlian yang luas, terampil, dan (4) kreatif 

dan mandiri.3 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sejatinya berfungsi juga dalam 

meningkatkan spiritualitas, bukan hanya intelektual saja. Peningkatan keimanan 

dan ketakwaan pada Tuhan YME merupakan salah satu karakter yang harus 

dibentuk terhadap perilaku siswa. Keyakinan dan pengabdian atau iman dan takwa 

kepada Tuhan sebenarnya merupakan landasan yang kokoh bagi pembentukan 

karakter yang lain. Karakter tersebut, seperti karakter terhadap diri sendiri, sesama, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terbentuk yang dibentuk melalui melalui olah 

pikir, olah raga, olah hati, dan olah rasa serta karsa, sehingga terbentuk karakter 

insan kamil atau manusia yang utuh.4 

 
3 Sutarman, dkk., “The Implementation of Holistic Education in Muhammadiyah’s Madrasah 

Indonesia”, Jurnal Dinamika Ilmu, Volume 17 (2), 2017, hal. 192. 
4 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Takwa, (Yogyakarta: Teras, 

2012), hal. 4. 
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Nyatanya, lembaga pendidikan di Indonesia terutama di sekolah atau 

madrasah masih menghadapi masalah karakter peserta didik. Salah satu faktor yang 

menyebabkan masalah ini adalah bahwa lembaga pendidikan belum memenuhi 

pemenuhan maksimum pengajaran holistik kepada siswa. Pendidikan di Indonesia 

telah kehilangan nilai-nilai karakter dan masih berfokus pada penguasaan 

pengetahuan, teknologi, seni, dan kurangnya peningkatan karakteristik peserta 

didik. Pendidikan, di Indonesia, seharusnya memberikan pencerahan holistik 

kepada peserta didik.5 

Di sekolah umum, masih terdapat pemisahan yang erat antara ilmu umum dan 

ilmu agama. Konsep pengembangan tema tersebut menggambarkan kesenjangan 

yang tidak saling melengkapi, terkait atau bahkan terputus-putus. Dalam 

memahami setiap bagian ilmu, situasi ini pada dasarnya menghasilkan pemahaman 

yang berkubu (kemandirian) dalam memahami setiap rumpun ilmu. Akibatnya, 

pandangan kelas ilmu agama lebih rendah dibanding kelas ilmu umum.6 

Sebaliknya, ketidakseimbangan antara perkembangan intelektual dan 

kematangan kepribadian yang dialami siswa membuat siswa menjadi sosok 

spesialis materi tertentu yang kurang memiliki rasa kepedulian terhadap keberadaan 

lingkungan sekitarnya dan mudah terpengaruh oleh distorsi nilai. Efek selanjutnya 

adalah siswa akan mudah terjerumus ke dalam perilaku yang melanggar norma 

 
5 Sutarman, dkk., “The Implementation of Holistic..., hal. 192. 
6 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernasi di Tengah Tantangan Milenium 

III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hal. vii. 
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agama dan sosial yang ada. Hal ini terjadi karena sistem nilai yang menjadi standar 

dan tolak ukur perilaku kehidupan sehari-hari masih lemah.7 

Institusi pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah dari karakter 

peserta didik seperti (1) meningkatnya jumlah kekerasan di kalangan remaja, (2) 

meningkatnya jumlah perkelahian antar siswa, (3) distribusi obat-obatan terlarang, 

(4) penyebaran lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).8 Belakangan, 

seringkali kita jumpai berbagai fenomena dan kasus yang mengindikasikan 

kemerosotan moral yang makin menjadi. Kasus cukup menggemparkan yaitu 

penganiayaan berujung maut yang dilakukan seorang murid SMAN 1 Torjun, 

Kabupaten Sampang, Madura, kepada gurunya dikarenakan gurunya menegur 

ketika pelajaran berlangsung.9  

Generasi saat ini adalah hasil pendidikan masa lalu (10 sampai 15 tahun). 

Pendidikan dimana-mana sebenarnya ditujukan untuk pembentukan pribadi 

seutuhnya, termasuk penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap; tidak 

hanya orang yang pandai dan terampil, tetapi juga keluhuran dalam kehidupan, 

terutama dalam kehidupan berbaur dengan orang lain. Tegasnya, pendidikan selalu 

berorientasi pada pembinaan manusia yang beradab, terampil dan cerdas.10 

 
7 Marwadi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. xix-

xx. Sedangkan menurut Azyumardi Azra, perkembangan keilmuan yang demikian menciptakan 

dikotomisasi berbagai cabang ilmu. Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernasi..., 

hal. x. 
8 Widodo, H. dkk (Ed.), Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Anak 

untuk Menyongsong Generasi Emas dalam Prosiding Seminar Nasional 2014 Yogyakarta. 
9 https://regional.kompas.com/read/2018/02/03/10041991/penganiayaan-guru-oleh-siswa-

di-sampang-begini-kronologinya diakses pada Jum’at 29 November 2019 pukul 17.00 WIB. 
10 Jejen Musfah, Pendidikan Holistik: Pendekatan Lintas Perspektif, (Jakarta: Kencana, 

2012), hal 3. 
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Visi keutuhan manusia adalah sesuatu yang sudah ada sejak lama. Hal itu 

dapat ditemukan dalam budaya masyarakat adat serta budaya kuno Yunani, India, 

dan China. Namun, ceritanya berbeda sekarang ini. Budaya dan sistem pendidikan 

kita telah menjadi terobsesi dengan perolehan dan pencapaian. Di sekolah, 

perubahan ke high-stakes testing atau ujian dengan pertaruhan tinggi telah 

mempersempit fokus pengajaran dan pembelajaran menjadi standar yang mudah  

diukur. Budaya kita saat ini tidak tertarik untuk mendidik secara menyeluruh tetapi 

lebih seperti apa yang disebut James Hilman (1999) sebagai “objective observer”.11 

Mata pelajaran yang bersifat subject matter juga makin merumitkan 

permasalahan karena siswa tidak dapat melihat hubungan antara mata pelajaran satu 

dengan mata pelajaran lainnya, serta yang tidak ada hubungannya dengan 

kehidupan nyata. Akibatnya siswa kurang memahami manfaat materi yang mereka 

pelajari di kehidupan nyata. Sistem pendidikan semacam ini membuat orang 

berpikir parsial, terkotak-kotak, yang menurut David Orr, inilah sumber 

masalahnya, 

Isu-isu terbesar saat ini pasti berakar dari kegagalan kita untuk melihat segala 

sesuatu secara keseluruhan. Kegagalan tersebut terjadi ketika kita terbiasa 

berpikir secara terkotak-kotak dan tidak diajarkan bagaimana untuk berpikir 

secara keseluruhan dalam melihat keterkaitan antara kotak-kotak tersebut, 

atau untuk mempertanyakan bagaimana suatu kotak (perspektif) dapat terkait 

dengan kotak-kotak lainnya. (David Orr)12 

 

Fitjrof Capra juga mengemukakan demikian, bahwa betapa pengetahuan 

manusia tentang sains, masyarakat, dan kebudayaan telah begitu terkotak-kotak, 

 
11 John P. Miller, et.al., Holistic Learning And Spirituality in Education; Breaking New 

Grounds, (New York: State University of New York Press, 2005), hal. 1. 
12 Ratna Megawangi, dkk., Pendidikan Holistik: Aplikasi Kurikulum Berbasis Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) untuk menciptakan Lifelong Learners, (Cimanggis: Indonesia Heritage 

Foundation, 2008), hal. 5-6. 
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sehingga manusia tidak mampu melihat gambaran secara keseluruhan (wholeness) 

dari setiap fenomena. Inti dari pemikiran Fitjrof Capra adalah menekankan 

pentingnya untuk melihat segala sesuatu secara keseluruhan: “multidisciplinary, 

holistic approach to reality”.13 

Poses pendidikan nampaknya perlu untuk ditinjau kembali, karena diyakini 

belum berhasil menciptakan atau membina generasi yang holistik sebagai pembawa 

perdamaian, ketentraman, dan ketenangan antara sesama dan alam. Pendidikan 

tidak hanya perlu memodifikasi kurikulum, meningkatkan kualitas pendidik, 

mengembangkan sarana dan prasarana, tetapi juga harus memperhatikan cara 

penyampaian ilmu pengetahuan, budaya sekolah dan universitas, serta gaya 

kepemimpinan lembaga pendidikan.14 

Selaras dengan itu, dengan pesatnya perkembangan pendidikan, maka, 

paradigma pendidikan seharusnya juga mulai berubah ke arah perbaikan. 

Paradigma yang berlaku serta berjalan selama ini adalah paradigma parsial, 

tersegmentasi dan sektoral. Selayaknya ditransformasikan menjadi paradigma yang 

holistik, terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencapai pendidikan yang terpadu 

dan komprehensif. 

Dalam konteks ini, model pendidikan holistik adalah pendidikan yang 

dirancang untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengembangkan 

kecerdasannya, mendorong perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan, serta 

menyatukan tema-tema abstrak agar konkrit dan relevan dalam kehidupan sehari-

 
13 Ibid., hal. 5-6. 
14 Jejen Musfah, Pendidikan Holistik..., hal. 3. 
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hari. Sehingga tercipta bangsa Indonesia yang memiliki karakter kuat yang dapat 

mengangkat harkat dan martabat negaranya. 

Hal ini akan membawa kita kepada pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. 

Pendidikan harus fokus pada pencapaian pertumbuhan keseimbangan kepribadian 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan harus mencapai pertumbuhan 

manusia dalam semua aspeknya baik secara individu maupun kolektif: spiritual, 

intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, dan mendorong semua aspek tersebut 

untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir dari pendidikan Muslim 

adalah menaati Allah dengan sempurna. baik secara pribadi atau individu, secara 

komunitas, maupunnseluruh umat manusia.15 Hal tersebut menunjukkan bahwa 

aspek spiritualitas menjadi aspek penting dalam tujuan pendidikan holistik. 

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari John P. Miller mengenai 

pendidikan holistik dan spiritualitas, 

What is holistic education? First, holistic education attempts to nurture the 

development of the whole person. This includes the intellectual, emotional, 

physical, social, aesthetic, and spiritual. Perhaps the defining aspect of 

holistic education is the spiritual. Progressive education and humanistic 

education dealt with the first five factors but generally ignored the spiritual 

dimension. Recently we have seen a rapidly expanding interest in this last 

dimension with the publication of several books. Addressing spirituality in 

the curriculum can mean reawakening students to a sense of awe and wonder. 

This can involve deepening a sense of connection to the cosmos.16 

 

John P. Miller bahkan menyebutkan bahwa aspek yang mendefinisikan 

pendidikan holistik adalah aspek spiritual. Upaya pendidikan holistik menurutnya 

adalah untuk memelihara pengembangan seluruh pribadi. Ini termasuk intelektual, 

 
15 Herry Widyastono, “Muatan Pendidikan Holistik dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan 

Menengah”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, No. 4, Desember/2012, hal. 470. 
16 John P Miller, et al. Holistic Learning and Spirituality in Education…, hal. 2. 
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emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Pendidikan progresif dan pendidikan 

humanistik berkaitan dengan lima faktor pertama tersebut, tetapi umumnya 

mengabaikan dimensi spiritual. Mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dalam 

kurikulum dapat berarti membangkitkan kembali siswa ke rasa kagum dan takjub 

kepada Sang Pencipta. Hal ini dapat memperdalam rasa koneksi ke alam semesta. 

Menurut Muhjidin, spiritualitas dalam Islam merupakan perwujudan dari visi 

dan nilai-nilai keislaman yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Islam itu sendiri 

adalah tolok ukur spiritualitas, yang mempresentasikan ajaran-ajaran yang bersifat 

holistik dan integral, bukan hanya kebenaran lahir tetapi juga kebenaran mutlak 

yaitu secara lahir dan batin. Hal ini akan mudah didapatkan apabila seseorang 

mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah 

SWT melalui firman-Nya dan Rasulullah SAW melalui sunnahnya.17  

Oleh karena itu, spiritualitas adalah proses di mana individu mengenali dan 

memahami keberadaan transendensi sebuah makna dan tujuan hidup yang 

merupakan tempat individu tersebut menggantungkan segala perilaku dalam 

kehidupannya, yaitu Allah Swt.18 Hal ini tidak lepas dari peran nilai-nilai tauhid 

sebagai pondasi agama dalam hal ini Islam. Tauhid berarti meng-Esakan Allah, 

tidak hanya dalam hal meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemelihara dan 

pemberi rizqi maupun dalam hal hanya Allah yang.berhak disembah.atau diibadahi, 

juga meyakini  nama-nama yang baik dan sifat yang mulia bagi Allah.19 

 
17 Muhammad Muhjidin, ESQ Power for Better Life: Cara Islami Meningkatkan Mutu Hidup 

dengan Manajemen ESQ Power, (Yogyakarta: Tunas, 2006), hal. 385. 
18 Aliah B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), hal. 228. 
19 Ayi Darmana, “Internalisasi Nilai-nilai Tauhid dalam Pembelajaran Sains”, Jurnal 

Pendidikan Islam, Bandung, Vol. XVII No. 1 2012/1433, hal. 70. 
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Doktrin tauhid menjadi landasan dan acuan murni dari pendidikan Islam. 

Pendidikan Islam hakikatnya berusaha mengembangkan dan menetapkan kerangka 

dasar dan teori pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan 

Islam yang holistik atau menyeluruh ini harus mengacu pada paradigma Tauhid 

(nur al-Tauhid). Karena tauhid adalah dasar dari worldview Muslim, sekaligus 

merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran-kebenaran, dunia ruang 

dan waktu, sejarah manusia dan takdir.20 

Model pendidikan ini diharapkan dapat menjembatani sekaligus 

mengantarkan peserta didik mampu menghadapi dan mengikuti akselerasi 

perkembangan zaman secara aktif, serta dianggap mampu mengaktualisasikan 

seluruh potensi peserta didik secara utuh. Muatan pendidikan yang dikembangkan 

bukan sebatas upaya pengayaan aspek intelektual, atau aspek fisik-material, atau 

aspek mental spritual belaka yang berjalan secara parsial. Tetapi, pendidikan yang 

mampu menyentuh dan menggabungkan seluruh aspek tersebut secara integral, 

dialektis, dan harmonis. Di sinilah letak perbedaan sistem pendidikan yang 

ditawarkan pendidikan holistik dengan sistem pendidikan lainnya. 

Penerapan model pendidikan ini pada sebuah lembaga pendidikan disadari 

betul urgensinya oleh SMPIT LHI Yogyakarta.21 Sekolah ini menerapkan 

pendidikan holistik untuk lebih memaksimalkan potensi peserta didik. Dalam 

menerapkan model pendidikan ini, peserta didik tidak hanya belajar Islam, tetapi 

 
20 Jejen Musfah, Pendidikan Holistik..., hal. 324. 
21 Pada awal berdiri, SMP IT LHI adalah singkatan dari Lukman Hakim Internasional. 

Kemudian, berdasarkan keputusan PPRI No. 17 tahun 2010 tentang penghapusan nama internasional 

pada lembaga pendidikan, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten 

Bantul mengeluarkan SK Perubahan nama sekolah SMP IT Lukman Hakim Internasional menjadi   

LHI Yogyakarta, dengan no. SK tahun 2016. 
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juga dibekali dengan attitudes (sikap-sikap), skills (kecakapan-kecakapan), dan 

knowledge (ilmu). Kurikulum di sekolah ini berbasis pada manusia sebagai 

makhluk yang utuh. Manusia dinilai tidak sebatas pada aspek intelektual tetapi juga 

moral, spiritual, fisik, kultural, dan sosial. 

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, sekolah meyakini 

bahwa setiap anak telah diinstal potensi oleh Allah Swt. Tugas guru dan orang tua 

adalah untuk mengasah potensi tersebut dengan berbagai cara yang bukan hanya 

menekankan pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga mengasah afektif, 

psikomotor, sosial, spiritual dan lainnya. SMP IT LHI dalam pembelajaran dan 

program-programnya terdapat hubungan interkoneksi. Sebagaimana yang 

diungkapkan Kepala Sekolah SMPIT LHI Yogyakarta: 

“Salah satu tujuan kami dalam mengintegrasikan nilai mata pelajaran satu 

dengan yang lain, agar dapat menghidupkan nilai spiritual dari setiap mata 

pelajaran yang didapat. Nilai spiritual ini nantinya sebagai landasan 

keseimbangan (iman, ilmu, amal) dalam hidup untuk bermasyarakat. 

Contohnya dalam pembelajaran bahasa inggris, anak dalam memahami bab 

karakter dirinya berangkat dari kisah tokoh perjuangan muslim seperti Uwais 

al-Qarni, dan sebagainya”.22 

 

Pendidikan holistik di sekolah ini secara umum dilakukan melalui proses 

yang mengarah pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk mengarungi kehidupan. Secara holistik, kegiatan-kegiatan di 

sekolah ini diintegrasikan dengan nilai-nilai ketauhidan, mulai dari proses 

pembelajaran, sampai dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam pandangan Islam, 

tauhid adalah akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan 

tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, munculnya semangat beramal 

 
22 Wawancara dengan Kepala Sekolah pada observasi pendahuluan tanggal 8 Juli 2019. 
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dan lahirnya sikap optimistik. Oleh karena itu tauhid dapat digambarkan sebagai 

sumber segala perbuatan (amal shalih) manusia.  

Sekolah ini menyadari bahwa pendidikan holistik yang berbasis nilai 

ketauhidan dapat menciptakan manusia yang tidak hanya handal dalam penguasaan 

iptek tetapi juga memiliki spiritualitas yang baik. Sebagai salah satu aspek 

pendidikan Islam, tauhid memegang peranan yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan pendidikan Islam. Nilai ketuhanan yang terinternalisasi dalam 

diri siswa dapat menguatkan spiritualitas mereka untuk semakin beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan sehingga dapat menjiwai lahirnya nilai etika insani.23 

Malalui karakteristik di atas, sekaligus sebagai alasan dasar akademik dalam 

pemilihan lokasi fokus penelitian yang memunculkan berbagai pertanyaan dalam 

menjawab problematika terkait pendidikan holistik di sekolah. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui lebih jauh serta mengupas sedalam-dalamnya seperti apa 

pendidikan holistik berbasis nilai ketauhidan, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Implementasi Pendidikan Holistik Berbasis Nilai Ketauhidan di SMPIT 

LHI Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pendidikan holistik di SMPIT LHI Yogyakarta? 

2. Bagaimana implementasi pendidikan holistik berbasis nilai ketauhidan di 

SMPIT LHI Yogyakarta? 

3. Apa pencapaian dari penerapan pendidikan holistik di SMPIT LHI 

Yogyakarta? 

 
23 Hasil Observasi Pendahuluan yang dilakukan pada 8 Juli 2019. 
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C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini menggali bentuk implementasi pendidikan holistik dalam 

penguatan spiritualitas peserta didik di SMPIT LHI Yogyakarta dengan fokus 

penelitian di bawah ini: 

1. Konsep pendidikan holistik 

2. Implementasi pendidikan holistik berbasis nilai ketauhidan dalam 

pembelajaran dan program-program sekolah. 

3. Pencapaian dari penerapan pendidikan holistik di SMPIT LHI Yogyakarta 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menelusuri lebih jauh tentang konsep pendidikan holistik di SMPIT 

LHI Yogyakarta. 

b. Untuk menelusuri lebih jauh tentang implementasi pendidikan holistik 

yang berlandaskan pada nilai ketauhidan di SMPIT LHI Yogyakarta. 

c. Untuk menelusuri lebih jauh tentang pencapaian dari penerapan 

pendidikan holistik di SMPIT LHI Yogyakarta 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritik 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran 

atau ide untuk mengembangakan konsep dan teori dalam pendidikan 

yang telah ada, khususnya berkaitan dengan pendidikan holistik yang 

berbasis nilai ketauhidan. 
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2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan 

penelitian yang relevan di masa yang akan datang. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi peneliti, menambah dan memperluas pengetahuan tentang 

pendidikan holistik yang berbasis nilai ketauhidan. 

2) Bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

masukan dalam pemilihan arah kebijakan pengembangan lembaga 

pendidikan khususnya yang berkaitan dengan filsafat pendidikan dan 

pendidikan holistik itu sendiri. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini merupakan salah satu proses ntuk mengetahui keaslian 

penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan 

bandingan dari penelitian ini yang mengkaji tentang pendidikan holistik. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Akh. Syaiful Rijal (2011) dalam 

Tesis yang berjudul “Kurikulum Pembelajaran Fiqih Madrasah Tsanawiyah 

Perspektif Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (Upaya Pembangunan Karakter 

Bangsa)’’. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan holistik berbasis 

karakter merupakan sebuah model pendidikan yang menerapkan teori-teori sosial, 

emosi, kognitif, fisik, moral, dan spiritual. Model ini bisa membentuk manusia 

secara utuh (holistik) yang berkarakter, yaitu pengembangan aspek fisik, emosi, 

sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal.24 Persamaannya, 

 
24 Akh. Syaiful Rijal, Tesis: “Kurikulum Pembelajaran Fiqih Madrasah Tsanawiyah 

Perspektif Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (Upaya Pembangunan Karakter Bangsa)”, 

(Surabaya: UIN Surabaya, 2011). 
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sama-sama membahas mengenai pendidikan holistik, namun dalam penelitian 

tersebut pendidikan holistik berbasismkarakter, sedangkan penelitian ini 

pendidikan holistik diimplementasikan dalam rangka penguatan spiritualitas 

peserta didik. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sutarman, Heru Kurnianto Tjajono, 

dan Tasman Hamami dalam Jurnal Dinamika Ilmu Volume 17 No. l2 tahun 2016, 

berjudul “The Implementation of Holistic Education in Muhammadiyah’s 

Madrasah Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

pendidikan holistik terhadap siswa program Multilingual Madrasah Muallimat 

dilaksanakan melalui 4 quotients, yaitu spiritual quotient (SQ), emotional quotient 

(EQ), adversity quotient (AQ), and intellectual quotient (IQ) yang mana 

keempatnya terintegrasi dengan madrasah dan asrama. Pendidikan holistik juga 

berimplikasi pada transformasi nilai karakter siswa.25 Persamaannya, sama-sama 

membahas mengenai implementasi pendidikan holistik, dan perbedaannya terletak 

pada lokasi dan penelitian yang penulis lakukan dikaitkan dengan penguatan 

spiritualitas peserta didik. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Salamah dalam Jurnal Al-Banjari  Vol. 

14, No. 2, Juli-Desember 2015, berjudul “Implementasi Kurikulum Holistik untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa Madrasah 

Tsanawiyah (Mts) di Banjarmasin”. Penelitian ini menunjukkan efektivitas 

kurikulum menggunakan kurikulum holistik yang kelompok eksperimennya 

 
25 Sutarman, Heru Kurnianto Tjajono, dan Tasman Hamami, “The Implementation of Holistic 

Education in Muhammadiyah’s Madrasah Indonesia”, Jurnal Dinamika Ilmu, Volume 17 No. l2 

tahun 2016, hal. 191. 
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memperoleh hasil belajar yang lebih besar (kategori tinggi) dari kelas kontrol. 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran kelas eksperimen juga menunjukkan 

tingkat partisipasi yang lebih tinggi daripada kelas kontrol.26 Persamaannya adalah 

sama-sama terkait dengan pendidikan holistik, tetapi penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan mengukur efektivitas kurikulum holistik. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Vina Dwijayanti dalam tesis 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Tulungagung berjudul “Optimalisasi 

Pendidikan Holistik di Sekolah Dasar untuk Mencapai Tujuan Pendidikan 

Institusional Sekolah (Studi Multi Situs di SD Muhamadiyah Desa Tanggulwelahan 

dan SDIT Al Aqsha Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa langkah-langkah dalam mengoptimalkan pendidikan holistik 

di kedua sekolah adalah dengan cara mengembangkan enam kecerdasan siswa yang 

meliputi kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, sosial, fisik, dan estetika.27 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama berkaitan dengan pendidikan 

holistik. Sementara perbedaanya, penelitian ini menekankan pada optimalisasi 

pendidikan holistik di multi situs untuk mencapai tujuan institusi, sedangkan 

penelitian penulis terkait dengan implementasi pendidikan holistik dalam 

penguatan spiritualitas peserta didik. 

 
26 Salamah, “Implementasi Kurikulum Holistik untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam pada Siswa Madrasah Tsanawiyah (Mts) di Banjarmasin”, Jurnal Al-

Banjari, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015, hal. 131. 
27 Vina Dwijayanti, Tesis: “Optimalisasi Pendidikan Holistik di Sekolah Dasar untuk 

Mencapai Tujuan Pendidikan Institusional Sekolah (Studi Multi Situs di SD Muhamadiyah Desa 

Tanggulwelahan dan SDIT Al Aqsha Desa Besole Kec. Besuki Kab. Tulungagung)”, (Tulungagung: 

IAIN Tulungagung, 2017). 
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Berangkat dari persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya, maka 

penulis memahami perbedaan penelitian penulis dengan yang sebelumnya terletak 

pada konsep pendidikan holistik penulis yang lebih menekankan pada aspek tauhid, 

serta sasaran pendidikan holistik yang terimplementasi dalam pembelajaran, 

kurikulum, program-program sekolah, dan sasaran nilai dalam penguatan 

spiritualitas siswa. 

F. Kerangka Teori 

1. Pendidikan Holistik 

a. Konsep Pendidikan Holistik 

Sepanjang 200 tahun sejarah pendidikan yang diterima di sekolah, 

para ilmuwan, seperti Johann Pestalozzi, Thoreau, Emerson, Franciss 

Parker, Maria Montessori, Rudolf Steiner, dan beberapa pakar lain, secara 

luas mengemukakan bahwa pendidikan untuk manusia harus melibatkan 

lebih dari sekedar membentuk pekerja masa depan. Pendidikan harus 

dipahami untuk menanamkan moral, emosional, fisik, psikologi, dan 

dimensi spiritual dalam mengembangkan peserta didik. Selama tahun 1970-

an, literatur yang muncul dalam sains, filsafat, dan sejarah budaya 

menyediakan sebuah konsep yang menyeluruh untuk menggambarkan cara 

memahami pendidikan -sebuah perspektif yang dikenal sebagai holisme.28  

Cara berpikir holistik berusaha untuk mencakup dan 

mengintegrasikan berbagai lapisan makna dan pengalaman daripada 

mendefinisikan kemampuan manusia secara sempit. Setiap anak lebih dari 

 
28 Ron Miller, Holistic Education: A Brief Introduction, diakses di www.pathsoflearning.net 
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sekadar karyawan masa depan; kecerdasan dan kemampuan setiap orang 

jauh lebih kompleks daripada skornya dalam tes.29 Pendidikan holistik 

didasarkan pada premis bahwa setiap individu menemukan identitas, 

makna, dan tujuan hidup melalui koneksi ke komunitas, ke alam sekitar, dan 

ke nilai-nilai spiritual seperti belas kasih dan kedamaian.30  

Istilah holistik merupakan sebuah peristilahan yang berasal dari 

bahasa Inggris dari akar kata “whole” yang berarti keseluruhan. Asal kata 

“holisme” diambil dari bahasa Yunani, holos, yang berarti semua atau 

keseluruhan. Seperti yang ditulis oleh Shinji Nobira dalam makalah 

Education For Humanity: Implementing Values in Holistic Education, kata 

holisme pertama kali digunakan oleh J.C. Smuts pada tahun 1926 dalam 

tulisannya yang berjudul Holism and Evolution.31 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata holisme diartikan 

sebagai cara pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala, dengan 

memandang gejala atau masalah itu sebagai suatu kesatuan yang utuh.32 

Dari kata holisme tersebut, kata holistik diartikan sebagai cara pandang yang 

menyeluruh atau secara keseluruhan. Sebelum digunakan di dunia 

pendidikan, istilah ini digunakan terlebih dahulu dalam dunia kesehatan 

khususnya dunia medis bahwa tubuh manusia merupakan sistem yang saling 

berhubungan satu dengan yang lain.33  

 
29 Ibid., diakses di www.pathsoflearning.net 
30 Jejen Musfah, Pendidikan Holistik..., hal. 4. 
31 Ibid., hal. 22. 
32 Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
33 Moh Sholeh dan Imam Musbikin, Agama Sebagai Terapi: Telaah Menuju Ilmu Kedokteran 

Holistik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 16. 
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Dari sudut pandang filosofis, pendidikan holistik adalah suatu filsafat 

pendidikan, yang pada dasarnya seorang individu dapat menemukan jati 

diri, tujuan hidup, dan makna melalui hubungannya dengan lingkungan, 

masyarakat, dan nilai-nilai kemanusiaan (seperti kasih sayang dan 

perdamaian).34 Pandangan holistik tidak mengadopsi paradigma dikotomi 

atau binary logic untuk memaksa seseorang memilih satu dan meninggalkan 

yang lain, tetapi dapat menerima kenyataan secara plural sebagaimana 

kekayaan realitas itu sendiri. Dalam pendidikan holistik sangat menafikan 

adanya dikotomi35 dalam berbagai bentuknya, seperti dikotomi dunia-

akhirat, ilmu umum-agama/ilmu syar`iyah-ghairu syar`iyah, akal-fisik, dan 

lain-lain. Keduanya harus ada dan diperhatikan serta dibangun dalam relasi 

yang tidak terputus.36 

Dalam ranah pendidikan, pendidikan holistik merupakan suatu 

metode pendidikan yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh 

dengan mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi 

 
34 Akhmad Sudrajat, Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model Pembelajaran, 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo,2008), hal. 47. 
35 Secara historis, dikotomi dalam dunia pendidikan Islam bukanlah hal baru. Islam memiliki 

tradisi dikotomi lebih dari seribu tahun yang lalu, namun dikotomi tersebut tidak menimbulkan 

banyak masalah dalam sistem pendidikan Islam. Munculnya sistem pendidikan sekuler barat 

diperkenalkan dalam dunia Islam melalui imperialisme. Seiring berkembangnya pendidikan sekuler 

tersebut, masyarakat akhirnya meremehkan status keilmuan ilmu agama. Ini adalah masalah yang 

perlu diselesaikan dalam dunia pendidikan Islam. Mulyadi Kartanegara, Integrasi Ilmu Sebuah 

Rekonstruksi Holistik, (Bandung: Arasy, 2005), hal. 19-20. Hal ini diperkuat dengan pandangan 

Suyatno yang menjelaskan, adanya pemisahan substansial antara subjek agama dan subjek umum. 

Akibatnya banyak subjek yang pada hakikatnya mempelajari ayat-ayat Tuhan akan tetapi sama 

sekali terputus dengan kebesaran Tuhan. Misalnya, suatu mata pelajaran sains sebenarnya berbicara 

tentang alam, dengan kata lain berbicara tentang ayat kauniyah Tuhan, tetapi pelajaran tersebut 

jarang sekali memperkenalkan kebesaran Tuhan. Suyatno. Integrasi Ilmu dan Implikasinya...., hal. 

3. 
36 Husein Hariyanto, Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan, (Jakarta: 

Teraju, 2003), hal. 30. 
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sosial, emosi, intelektual, moral atau karakter, kreatifitas, dan spiritual.37 

Jeremy Henzell-Thomas memperkuat pemahaman di atas, yaitu pendidikan 

holistik bertujuan untuk membentuk keutuhan dan keseimbangan bagi 

setiap siswa dalam segala aspek pembelajaran, termasuk spiritual, moral, 

imajinatif, intelektual, budaya, estetika, emosi dan fisik yang mengarahkan 

seluruh aspek-aspek tersebut ke arah pencapaian sebuah kesadaran tentang 

hubungannya dengan Tuhan yang merupakan tujuan akhir dari semua 

kehidupan di dunia.38 

Ratna Megawangi menambahkan, pendidikan harus dapat 

membentuk manusia secara utuh dan berwawasan holistik, yaitu manusia 

pembelajar sejati yang selalu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari 

sebuah sistem kehidupan yang luas, sehingga selalu ingin memberikan 

kontribusi yang positif (added value atau beramal shaleh) kepada 

lingkungan hidupnya baik sosial, ekonomi, budaya, maupun alam.39 

Miller, dkk., merumuskan bahwa pendidikan holistik adalah 

pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis 

(terpadu dan seimbang), meliputi potensi intelektual (intellectual), 

emosional (emotional), fisik (physical), sosial (social), estetika (aesthetic), 

dan spiritual. Manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensinya 

merupakan manusia yang holistik, yaitu manusia pembelajar sejati yang 

selalu menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari sebuah sistem 

 
37 Ratna Megawangi, Pendidikan Holistik..., hal. 5-6. 
38 Tahtimatir Rizkiyah, “Implementasi Pendidikan Holistik dalam Kurikulum Pendidikan 

Islam”, Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, Vol. 3 Number 1 2017, hal. 5. 
39 Ratna Megawangi dkk, Pendidikan Holistik..., hal. 20. 
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kehidupan yang luas, sehingga selalu ingin memberikan kontribusi positif 

dan terbaik kepada lingkungannya.40 

Pendidikan holistik memiliki ciri-ciri dasar dan tersirat di dalamnya, 

seperti yang dikatakan Rinke dalam John P. Miller yaitu: 

1) Pendidikan holistik menggunakan metode yang bervariasi untuk 

mempertemukan kebutuhan pembelajar, pendidik, dan situasi 

pembelajaran. 

2) Pendidikan holistik membantu pembelajar untuk mencapai 

potensi unik dan menyelenggarakan pembelajaran sebagai proses 

sepanjang hayat. 

3) Pendidikan holistik menyusun lingkungan pembelajaran untuk 

meningkatkan potensi kreatif dan pengetahuan dari pemikiran 

manusia. Lingkungan pembelajaran dapat berupa dalam kelas dan 

luar kelas, lingkungan budaya, sosial, dan lingkungan alam; dan 

4) Strategi evaluasi meliputi seluruh individu yang terlibat dalam 

proses belajar-mengajar.41 

 

Kecerdasan intelektual, spiritual dan sosial sangat penting untuk 

mencapai tujuan pendidikan holistik. Tidak hanya menciptakan generasi 

yang cerdas, terampil dan siap pakai, tetapi juga generasi religius yang akan 

benar-benar mampu menjadi  manusia seutuhnya. 

Ron Miller menyatakan bahwa ada tiga level wholeness (keutuhan) 

yang penting dalam pendidikan holistik. Disamping individu sepenuhnya, 

perlu ada keutuhan dalam komunitas. Orang-orang harus dapat 

berhubungan satu sama lain secara terbuka dan langsung untuk 

menumbuhkan rasa peduli. Masyarakat perlu menjalankan prinsip 

demokrasi dan mendukung pluralisme. Tingkat keutuhan lainnya adalah 

planet. Pendidik holistik umumnya memandang planet ini dalam hal saling 

 
40 Herry Widyastono, “Muatan Pendidikan Holistik..., hal. 470. 
41 John P Miller, et al. Holistic Learning and Spirituality in Education…, hal. 83. 
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ketergantungan ekologis. Kemudian, terdapat kosmos, yang mana 

melibatkan dimensi spiritual.42 

Dalam pandangan Islam, para cendekiawan Muslim pada Konferensi 

Dunia Pertama tentang Pendidikan Islam, menyatakan definisi pendidikan 

holistik, bahwa: 

Pendidikan harus bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian 

manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, 

intelek, diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Karena itu 

pendidikan harus mencapai pertumbuhan manusia dalam segala 

aspeknya: spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik 

secara individual maupun secara kolektif, dan mendorong semua 

aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan 

terakhir pendidikan Muslim terletak dalam perwujudan ketundukan 

yang sempurna kepada Allah Swt. baik secara pribadi, komunitas, 

maupun seluruh umat manusia.43 
 

b. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Holistik  

Nanik Rubiyanto dan Dany Haryanto mengemukakan tentang tujuan 

pendidikan holistik dalam bukunya “Strategi Pembelajaran Holistik di 

Sekolah” adalah : 

Membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana 

pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, 

demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. Melalui pendidikan holistik, peserta didik 

diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri (learning to be). Dalam arti 

dapat memperoleh kebebasan psikologis, mengambil keputusan 

yang baik, belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya, 

memperoleh kecakapan sosial, serta dapat mengembangkan karakter 

dan emosionalnya.44 

 

 
42 Ibid., hal. 2. 
43 Herry Widyastono, “Muatan Pendidikan Holistik..., hal. 468. 
44 Nanik Rubiyanto dan Dani Haryanto, Strategi Pembelajaran Holistik di Sekolah, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2010), hal. 31-32. 
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Jejen Musfah juga menjelaskan tujuan pendidikan holistik yang 

tidak jauh berbeda yaitu membentuk peserta didik yang setia memahami 

persoalan lingkungannya dan berusaha ikut terlibat langsung dalam upaya 

pemecahan masalah-masalah lokal dan global. Hal ini meniscayakan 

kompetensi dan militansi yang memadai dari setiap peserta didik tentang 

diri, lingkungan sosial, dan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).45 

Schreiner et,al. mengemukakannprinsipppendidikanhholistik, yaitu:  

1) Berpusat pada Tuhan yang menciptakan dan menjaga kehidupan. 

2) Pendidikan untuk transformasi.  

3) Berkaitan dengan pengembangan individu secara utuh di dalam 

masyarakat. 

4) Menghargai keunikan dan kreativitas individu dan masyarakat 

yang didasarkan pada kesalinghubungannya.  

5) Memungkinkan partisipasi aktif di masyarakat.  

6) Memperkukuh spiritualitas sebagai inti hidup dan sekaligus pusat 

pendidikan. 

7) Mengajukan sebuah praksis mengetahui, mengajar, dan belajar. 

8) Berhubungan dan berinteraksi dengan pendekatan dan perspektif 

yang berbeda-beda.46 

 

Lebih jauh, John P. Miller mengemukakan prinsip penyelenggaraan 

pendidikan holistik, yaitu keterhubungan (connectedness), keterbukaan 

(inclusion), dan keseimbangan (balance). Keterhubungan, dimaksudkan 

pada perpindahan dari pendekatan yang terfragmentasi pada kurikulum 

menuju pendekatan yang berupaya memfasilitasi koneksi di setiap tingkat 

pembelajaran. Beberapa koneksi ini termasuk mengintegrasikan pemikiran 

analitik dan intuitif, menghubungkan tubuh dan pikiran, mengintegrasikan 

subjek atau mata pelajaran, menghubungkan kepada komunitas, 

 
45 Jejen Musfah, Pendidikan Holistik..., hal. 3. 
46 Herry Widyastono, “Muatan Pendidikan Holistik..., hal. 469. 
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menyediakan keterhubungan ke bumi atau alam, dan menghubungkan ke 

jiwa dan ruh (spiritual).47 Selain itu, connectedness mengacu bahwa 

pendidikan hendaknya selalu dihubungkan dengan lingkungan fisik, 

lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya.48 

Keterbukaan (inclusion), dimaksudkan bahwa pendidikan hendaknya 

dapat diakses oleh semua anak. Semua anak berhak atas pendidikan. 

Keseimbangan, artinya pendidikan harus mampu mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Termasuk seimbang 

kemampuan intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual.49 

Menurut John P. Miller, keseimbangan ini didasarkan atas konsep-konsep 

Tao dan yin/yang yang menunjukkan bahwa di alam semesta terdapat 

kekuatan dan energi yang saling melengkapi yang perlu diakui dan dipupuk. 

Dalam pendidikan kita secara umum telah didominasi oleh energi yang, 

seperti fokus pada rasionalitas dan kompetisi individu, dan telah 

mengabaikan energi yin seperti mendorong intuisi dan pendekatan 

kooperatif dalam belajar.50 

Menurut Rinke, seperti yang dikutip dalam Herry Widyastono, 

karakteristik pendidik holistik antara lain yaitu: 

a) Pendidik mengembangkan keragaman strategi pembelajaran untuk 

memenuhi kebutuhan siswa. 

b) Pendidik membantu siswa untuk mengembangkan potensinya. 

c) Pendidik menyusun lingkungan pembelajaran yang dapat 

mengembangkan seluruh potensi siswa. 

 
47 John P. Miller, Holistic Learning..., hal. 2. 
48 Herry Widyastono, “Muatan Pendidikan Holistik..., hal. 470. 
49 Ibid.,  hal. 470. 
50 John P. Miller, Holistic Learning..., hal. 2-3. 
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d) Pendidik mengimplementasikan strategi penilaian beragam.51  

 

Dalam pendidikan holistik, guru memiliki peran dan kewenangan 

yang lebih sedikit dalam memimpin dan mengontrol kegiatan pembelajaran, 

dan guru lebih banyak sebagai mentor dan fasilitator. Peran guru ibarat 

teman sehingga permbelajaran yang dialami akan menyenangkan. Sekolah 

hendaknya menjadi tempat dimana siswa dan guru berusaha untuk mencapai 

tujuan yang saling menguntungkan. Komunikasi yang terbuka dan jujur 

sangat penting, perbedaan individu dihargai dan kerjasama (kooperatif) 

lebih utama daripada persaingan (kompetitif). 

Dengan demikian penting sekali untuk menghadirkan dan 

mewujudkan kembali pendidikan holistik agar tercipta pribadi-pribadi yang 

paripurna (insan kamil) yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, 

emosional, dan sosial, akan tetapi mereka juga dapat mengenal siapa Tuhan 

yang telah menciptakan dirinya dan seluruh jagad raya ini. 

2. Pelaksanaan Pendidikan Holistik 

Dalam ranah pendidikan, pendidikan holistik merupakan suatu metode 

pendidikan yang membangun manusia seutuhnya dengan mengembangkan 

seluruh potensi manusia termasuk potensi sosial emosional, potensi intelektual, 

potensi moral atau karakter, kreativitas, dan spiritualitas. Tujuan pendidikan 

holistik adalah untuk membentuk manusia holistik. Sedangkan manusia 

 
51 Herry Widyastono, “Muatan Pendidikan Holistik..., hal. 470.  
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holistik adalah manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang 

ada dalam dirinya.52 

Pendidikan holistik sebagai upaya perbaikan pendidikan di sekolah perlu 

memahami budaya sekolah untuk mengaktualisasikan paradigma ini. 

Pengembangan pendidikan holistik harus dirancang (by design) dalam sistem 

pembelajaran dan persekolahan yang melibatkan dan didukung oleh seluruh 

warga sekolah. Artinya, pelaksanaan pendidikan holistik harus diperketat oleh 

sistem budaya sekolah sebagai landasan operasionalnya sehingga akan dapat 

berjalan berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman bersama warga sekolah.53 

Berdasarkan teori pengembangan budaya model OSFEC, budaya sekolah 

menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu sekolah. Mutu sekolah tidak 

dapat tercapai dengan baik bilamana tidak terbangun suatu budaya sekolah 

yang baik. Sarason menyatakan dalam bukunya The Culture of the School and 

the Problem of Chance menyatakan bahwa budaya sekolah dapat 

dikembangkan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan struktural dan 

pendekatan kultural. 

Budaya sekolah tidak pernah lepas dari artifak fisik. Artifak fisik 

merupakan tingkatan budaya sekolah yang ditampilkan dalam keseharian di 

sekolah yang dapat diamati dan dirasakan langsung oleh siapa saja yang berada 

di llingkungan dan melakukan kontak langsung dengan sekolah seperti  

kebiasaan dan rutinitas, peraturan, cara berpakaian, pemasangan tulisan-tulisan 

 
52 Ratna Megawangi, Pendidikan Holistik..., hal. 6. 
53 Hendro Widodo, Pendidikan Holistik Berbasis Budaya Sekolah, (Yogyakarta: UAD Press, 

2019), hal. 11-12. 
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semboyan dan penataan lingkungan sekolah yang rapi dan bersih. Kesemuanya 

itu harus dikondisikan oleh pihak sekolah untuk mendukung keterlaksanaan 

pendidikan holistik di sekolah. Artifak fisik sekolah juga menunjukkan pada 

suasana lingkungan belajar yang memiliki kontribusi pada proses 

pembelajaran. 

Dalam kajian pendidikan holistik, artifak atau lingkungan fisik tersebut 

dipahami tidak serta merta terkandung nilai fisik saja, namun dalam artifak 

fisik tersebut sesungguhnya juga terdapat nilai-nilai yang dibangun bersama-

sama di sekolah. Disamping itu, suasana pergaulan di sekolah juga turut 

berpengaruh. Hal ini merupakan bentuk artifak non-fisik, yaitu interaksi antar 

warga sekolah meliputi interaksi kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, 

dan karyawan.  

Selain kekuatan komponen sekolah di atas, mengembangkan pendidikan 

holistik harus didukung oleh nilai-nilai dan keyakinan yang telah membudaya 

di sekolah guna untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan holistik. Nilai 

budaya sekolah tersebut adalah: 1) budaya religius, 2) budaya berprestasi 

akademik dan non-akademik, 3) budaya kedisiplinan, 4) budaya kerjasama, 

kebersamaan, dan gotong royong. 

Pertama, budaya religius. Nilai religius mengalir pada setiap aktivitas 

sekolah dan menjadi spirit perjuangan bagi seluruh personil sekolah sehingga 

menjadi habituasi warga sekolah baik ketika  berada di sekolah maupun di luar 

sekolah sebagai hasil dari perubahan proses belajar. Budaya religius yang 

dikembangkan di sekolah diantaranya melalui empat kegiatan yaitu: 1) 
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kegiatan rutin, seperti pelaksanaan shalat dhuha, taklim bagi guru dan 

karyawan, budaya 5s (senyum, sapa, salam, sopan, santun), infak Jum’at, dan 

sebagainya; 2) kegiatan spontan, seperti mengumpulkan sumbangan ketika ada 

yang terkena musibah, menjenguk teman sakit, dan lainnya; 3) keteladanan, 

merupakan perilaku dan sikap warga sekolah dalam menjadikan dirinya 

sebagai teladan bagi sesama warga sekolah; dan 4) kegiatan pengembangan, 

seperti mengikuti workshop untuk guru, training untuk siswa, dan sebagainya. 

Kedua, budaya berprestasi akademik dan non-akademik. Salah satu tugas 

sekolah adalah memfasilitasi peserta didik untuk mencapai prestasi akademik 

maupun non-akademik, baik imelalui kegiatan intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler. Budaya berprestasi akademik dilihat dari kegiatan 

pembelajaran di sekolah dengan menerapkan kurikulum yang dapat menunjang 

keberhasilan peserta didik. Sementara budaya berprestasi non-akademik dapat 

dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk menyeimbangkan kebutuhan 

peserta didik dan menggali serta mengasah potensi dalam diri peserta didik. 

Kegiatan ekstrakurikuler diposisikan sebagai perangkat operasional 

(supplement dan complements) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan 

dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan. Kegiatan 

ekstrakurikuler dinilai efektif karena merupakan kegiatan pendidikan di luar 

mata pelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah dan/atau pendidik dan/atau 

tenaga pendidik yang memiliki kemampuan dan kewenangan di sekolah, untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 
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bakat, dan minat mereka. Tentu saja hal ini dapat menunjang implementasi 

pendidikan holistik di sekolah. 

Ketiga, budaya disiplin. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk 

memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa 

untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku 

di sekolah. Keempat, budaya kerjasama, kebersamaan, dan gotong royong. 

Budaya ini mengedepankan kolegialitas dan kolaboratif. Kekuatan dan 

keeratan hubungan kerjasama dan kebersamaan menjadi penting karena 

keterlaksanaan pendidikan holistik tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa 

kebersamaan dan kerjasama semua komponen sekolah.  

Kerjasama yang dibangun berupa kerjasama internal dan eksternal.  

Kerjasama internal adalah kerjasama sesama personil sekolah untuk 

mendorong keterlaksanaan pendidikan holistik. Kerjasama eksternal 

merupakan kerjasama sekolah terhadap berbagai pihak di luar sekolah, seperti 

kerjasama dengan orang tua, instansi swasta dan pemerintah, dunia usaha dan 

industri, warga masyarakat, dan lainnya. Kerjasama ini sangatlah penting 

karena sekolah tidak mungkin mengisolasi dirinya dari kehidupan masyarakat 

yang lebih luas. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan holistik, maka kurikulum yang 

dirancang juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan pembentukan manusia 

holistik. Termasuk di dalamnya membentuk anak menjadi pembelajar sejati, 

yang senantiasa berpikir holistik, mereka selalu berpikir secara utuh bahwa 

segala sesuatu saling berhubungan atau saling terkait. Kurikulum merupakan 
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alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai, akan 

sulit untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal. Sebagai alat penting untuk 

mencapai tujuan, kurikulum harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan 

kemajuan ilmu pengetahuan. 

Kurikulum holistik yang diperkenalkan John P. Miller dengan bukunya 

“The Holistic Curriculum” dalam Salamah, memiliki karakteristik, yakni: 

a. Alami 

Kurikulum holistik menyediakan lingkungan di mana siswa dapat belajar 

secara alami berdasarkan pertumbuhan anak yang selalu melalui proses 

dan tidak terisolasi dengan lingkungan yang alami. Mereka belajar sesuatu 

hanya jika sesuai dan berarti bagi dirinya. Dalam pembelajaran, individu 

secara utuh terlibat dan hadir. 

b. Tak ada usaha untuk memilah bagian-bagian tanpa mempertimbangkan 

keutuhan 

Pembelajaran dalam kurikulum holistic dimulai dari keutuhan yang 

menuju ke bagian-bagian dan kemudian kembali lagi ke keutuhan. 

Analisis atau klasifikasi bukanlah akhir dari proses pembelajaran, tetapi 

hanya sebagai alat untuk memperoleh pemahaman yang utuh, karena 

makna yang berarti terletak pada keutuhan, bukan pada bagian. 

c. Belajar untuk memperoleh makna 

Dalam kurikulum holistik, belajar bukanlah tujuan akhir, tetapi  berfungsi 

sebagai alat untuk memahami makna dan tujuan. Siswa hendaknya tidak 
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diajari apa yang mungkin tidak mereka pahami. Mereka harus 

diinstruksikan untuk mempelajari hanya apa yang berarti bagi mereka. 

 

d. Bersifat interaktif dan berpusat pada siswa 

Hubungan guru-murid dalam kurikulum holistic tidak begitu diarahkan. 

Dari segi pengetahuan, guru tidak menguasai seluruh kelas. Ia hanya 

bertindak sebagai fasilitator dan mitra belajar, serta mendorong siswa 

untuk tetap mandiri. Guru dan siswa bekerja sama dan bertanggung jawab 

atas kedisiplinan dalam kelas. 

e. Terpadu 

Kurikulum holistik merupakan kurikulum yang terpadu dan 

interdisipliner, yang memadukan segala sesuatu sebagai penjelasan 

terhadap nilai dan rasa. Tidak ada sesuatu yang dipelajari secara terpisah 

dari yang lain. Misalnya, membaca dan menulis tidak dipelajari secara 

terpisah, tetapi terintegrasi dengan materi.54 

Pendidikan holistik dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran 

dengan menerapkan integrated learning, yaitu suatu pembelajaran yang 

memadukan berbagai materi dalam satu sajian pembelajaran. Inti pembelajaran 

ini adalah agar siswa memahami keterkaitan antar materi dan antar mata 

pelajaran. Dari integrated learning inilah muncul istilah integrated curriculum 

(kurikulum terintegrsi/terpadu). Karakteristik kurikulum terintegrasi menurut 

 
54 Salamah, Pengembangan Model Kurikulum Holistik Pendidikan Agama Islam pada 

Madrasah Tsanawiyah. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hal. 72. 
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Lake dalam Megawangi, antara lain: adanya keterkaitan antar mata pelajaran 

dengan tema sebagai pisat keterkaitan, menekankan pada aktivitas konkret atau 

nyata, memberikan peluang bagi siswa untuk berkerja dalam kelompok.55 

Dalam bukunya, Nanik R. dan Dani H. mengemukakan bahwa 

pembelajaran holistik dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu: belajar 

melalui keseluruhan bagian otak dan belajar melalui kecerdasan majemuk.56 

a. Belajar melalui keseluruhan bagian otak 

Belajar melalui keseluruhan bagian otak berarti belajar 

membutuhkan partisipasi dalam keterampilan motorik, sikap dan 

pengetahuan siswa. Pembelajaran holistik melalui keseluruhan bagian otak 

melibatkan tiga kesatuan dimensi yang utuh seperti yang dikemukakan 

Illeris dalam Jejen Musfah, pendidikan holistik, meliputi: 

1) Dimensi isi, berkenaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang seimbang. 

2) Dimensi insentif, berkenaan dengan upaya pendidikan holistik untuk 

mempertimbangkan psikologis peserta didik meliputi motivasi, 

emosi, dan kemauan. 

3) Dimensi interaksi, berkaitan dengan aksi, komunikasi, dan kerja sama 

antara peserta didik dengan guru dan lingkungan sekitarnya sehingga 

tercipta pembelajaran yang bermakna. 

4) Lingkungan sekitar dapat berupa dalam kelas dan luar kelas, 

lingkungan budaya, sosial, dan lingkungan alam.57 

 

b. Belajar melalui kecerdasan majemuk 

Kecerdasan majemuk adalah teori yang dicetuskan oleh Howard 

Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap individu 

memiliki beberapa kecerdasan. Pendidikan holistik, sebagaimana menurut 

 
55 Ratna Megawangi, Pendidikan Holistik..., hal. 51. 
56 Nanik Rubiyanto dan Dany Haryanto, Strategi Pembelajaran Holistik…, hal. 180. 
57 Jejen Musfah, Pendidikan Holistik…, hal. 211. 
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John P. Miller, yaitu mengembangkan kecerdasan majemuk dalam diri 

peserta didik, antara lain kecerdasan intelektual, emosional, fisik, sosial, 

estetika, dan spiritual.58 

1) Pengembangan Aspek Intelektual 

Aspek intelektual berkaitan dengan kecerdasan matematis-logis 

dan linguistik. Cara belajar siswa untuk mengembangkan matematis-

logis dengan membentuk konsep dan mencari pola serta hubungan 

abstrak. Matematis-logis dapat dikembangkan melalui pembentukan 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan menerjemahkan atau 

merekam informasi yang kaitan dengan rumus matematika, 

merencanakan dan memimpin eksperimen, mengkategorikan fakta-

fakta, menjelaskan grafik dan diagram, menganalisa data, mengajukan 

pertanyaan logis dan sebagainya.59 

2) Pengembangan Aspek Emosional 

Kecerdasan emosional adalah mengenali perasaan, meraih dan 

membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami 

perasaan dan maknanya, dan mengendalikan perasan secara 

mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan 

intelektual.60 

Beberapa cara untuk mengembangkan interpersonal, antara lain, 

kerja kelompok, menengahi konflik, membantu teman lain memahami 

 
58 John P. Miller, Holistic Learning and Spirituality..., hal. 2. 
59 Thomas Armstrong, Sekolah Para Juara, (Bandung: Kaifa , 2003), hal. 77. 
60 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006), hal 68-69. 
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materi, game dengan papan permainan, tutorial antar angkatan, 

diskusi kelompok, berbagi perasaan dengan teman, kegiatan 

komunitas, magang, simulasi, perkumpulan akademis, software 

interaktif, menyelenggarakan pesta, dan formasi patung manusia. 

Selain itu, guru juga mendidik siswa belajar amanah.61 

3) Pengembangan Aspek Fisik 

Pembelajaran di kelas untuk mengasah fisik dapat dilakukan 

dengan membuat gerakan kreatif, hands on thinking, karya wisata, 

pantomim, teater kelas, permainan kooperatif dan kompetitif, latihan 

kesadaran fisik, pembuatan kerajinan tangan, peta tubuh, memasak, 

berkebun, bongkar pasang barang, virtual reality software, konsep 

gerakan tubuh, aktivitas/latihan fisik, komunikasi menggunakan 

bahasa tubuh, latihan relaksasi fisik, dan respon tubuh.62 

4) Pengembangan Aspek Sosial 

Pembelajaran holistik memperhatikan pengembangan aspek 

sosial peserta didik. Kecerdasan sosial meliputi kemampuan 

memperhatikan pendapat orang lain, mengklarifikasi, menjelaskan 

sesuatu, memberanikan diri menerima pendapat orang, menolak 

pendapat orang lain, menyepakati suatu keputusan, dan meringkaskan 

suatu materi.63 

 
61 Thomas Armstrong, Sekolah Para Juara…, hal. 84. 
62 Thomas Armstrong, Sekolah Para Juara…, hal. 83. 
63 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta:Bumi Aksara,2010), hal. 65. 
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Aspek sosial siswa dapat dikembangkan dengan berbagai cara. 

Guru dapat melatih siswa untuk merasa senang dan aktif dalam 

bekerja, peduli dengan masyarakat, memiliki jiwa sosial dan 

dermawan, menghargai orang lain, belajar memahami perbedaan, 

melatih kerja tim dan mewajibkan siswa untuk mematuhi peraturan 

yang berlaku. Dalam rangka mengembangkan aspek sosial, guru juga 

berupaya memberikan informasi moral di setiap akhir kelas.64 

5) Pengembangan Aspek Estetika 

Aspek estetik yang dimaksud meliputi visual-spasial, musik, 

dan linguistik dalam teori kecerdasan majemuk. Visual pada siswa 

dapat dengan beberapa cara yaitu membuat grafik dan peta, 

visualisasi, fotografi, mengamati video / slide / film, bermain labirin 

atau visual puzzle, toolbox 3D, apresiasi seni, metafora gambar, 

fantasi kreatif, melukis , Kolase dan mosaik, ide sketsa, penggunaan 

simbol grafis, peta pikiran, Software grafik komputer, mencari pola 

visual, ilusi optik, penggunaan warna, dan menggunakan software 

lukis/gambar di komputer.65 

6) Pengembangan Aspek Spiritual 

Menurut Zohar dan Marshall, kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan 

nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam 

 
64 Jejen Musfah, Pendidikan Holistik..., hal. 37. 
65 Thomas Armstrong, Sekolah Para Juara..., hal. 82. 
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konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai 

bahwa tindakan atau jalan hidup orang lebih bermakna dibandingkan 

orang lain.66 Upaya mengembangkan aspek spiritual sangat penting 

bagi perkembangan peserta didik.. 

Menurut Jiddu Khrisnamurti seperti yang dikutip Ratna Megawangi dkk, 

untuk menjadikan manusia pembelajar sejati (lifelong learners), terdapat 

beberapa pendekatan dalam pembelajaran yang dianggap efektif, seperti 

student active learning (pendekatan siswa belajar aktif), inquiry based learning 

(pendekatan yang merangsang daya minat anak atau rasa keingintahuan anak), 

cooperative learning (pendekatan belajar bersama dalam kelompok), 

integrated curriculum (kurikulum terintegrasi), dan lainnya yang sejenis 

(beberapa pendekatan serupa, misalnya project based learning, theme based 

learning, genre based learning).67 

Dalam praktiknya, semua pendekatan tersebut saling tumpang tindih 

karena masing-masing pendekatan pada prinsipnya menerapkan partisipasi 

aktif siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 

menantang bagi anak. Selain itu dalam aplikasinya, beberapa pendekatan dapat 

digunakan atau digabung menjadi satu, misalnya dalam penerapan 

pembelajaran terintegrasi. Pada dasarnya semua pendekatan tersebut memakai 

landasan teori yang sama, yaitu teori konstruktivisme (constructivism). Secara 

ringkas, inti teori ini adalah: 

 
66 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ Kecerdasan Spiritual, (Bandung: Mizan Pustaka, 

2000), hal. 3. 
67 Ratna Megawangi, Pendidikan Holistik..., hal. 60. 
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1) Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

2) Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran yang konkrit dan bermakna 

(termasuk aktif melakukan kegiatan nyata) dapat membuat materi 

pelajaran masuk akal, sehingga mudah dimengerti atau diinterpretasikan 

oleh siswa. 

3) Proses pemahaman siswa terhadap sesuatu (interpretasi) dipengaruhi oleh 

pengetahuan sebelumnya. 

4) Proses pemahaman ini menjadi efektif dengan metode diskusi dan tanya 

jawab yang dapat merangsang rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa ingin 

belajar lebih banyak lagi. 

5) Memberikan peluang pada siswa untuk bekerja dalam tim; mengerjakan 

suatu eksperimen, pemecahan masalah, dll 

Bila dianalisis, teori kecerdasan majemuk juga sejalan dengan teori 

konstruktivisme ini, yaitu melibatkan peran aktif seluruh aspek dimensi 

kecerdasan manusia. Teori konstruktivisme dan kecerdasan majemuk memang 

sering dipakai sebagai legitimasi untuk dilakukannya gerakan transformasi 

sistem pendidikan tradisional yang dianggap terlalu terkotak-kotak, membuat 

manusia berpikir parsial, dan tida menjadikan manusia sebagai lifelong 

learners.68 

3. NilaikKetauhidan   

a. Pengertian Nilai Tauhid   

 
68 Ratna Megawangi, Pendidikan Holistik..., hal. 61. 
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Sidi Gazalba seperti yang dikutip oleh Mawardi Lubis menyatakan 

bahwa nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan ideal. Nilai bukan 

benda konkret, bukan fakta, tidak hanya sekedar penghayatan yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki, yang disenangi dan tidak disenangi.69 

Sementara itu, menurut Milton Rokeach dan James Bank dalam HM 

Chabib Toha, nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang 

lingkup sistem kepercayaan dimana seseorang bertindak atau menghindari 

suatu tindakan, atau mengenai suatu yang pantas atau tidak pantas 

dikerjakan.70  

Dari beberapa pendapat diatas, disimpulkan bahwa nilai merupakan 

sebuah konsep keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang 

berharga olehnya dan mengarah tingkah laku seseorang dalam 

kehidupanya sehari-hari sebagai makhluk yang bermanfaat. 

Sementara itu, tauhid jika dilihat dari segi etimologis berarti 

”Keesaan Allah Swt.”, mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah 

Swt., mengesakan Allah Swt. Mempercayai bahwa Allah Swt. adalah satu-

satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan pengatur Alam 

Semesta.71 Tauhid adalah keyakinan tentang adanya Allah Swt. Yang 

Maha Esa, yang tidak ada satu pun yang menyamai-Nya dalam Zat, Sifat 

 
69 Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 17. 
70 ChabibThoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 

60. 
71 Abdul Latief, M. Alu, DR. Abdul Aziz. Pelajaran Tauhid Untuk Tingkat Lanjutan, 

(Jakarta: Darul Haq, 1998), hal. 9. 
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atau perbuatan-perbuatan-Nya.72  Tauhid adalah keyakinan akan Esa-nya 

ketuhanan Allah Swt., ikhlasnya peribadatan hanya kepada-Nya, dan 

keyakinan atas nama-nama serta sifat-sifat-Nya. 

Oleh karena itu, nilai tauhid adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

jika seseorang memahami makna tauhid, maka akan menjadi kekuatan 

yang dapat menghindarkan seseorang dari bentuk syirik dan maksiat serta 

menghasilkan sikap positif dan optimis dalam hidup. 

Dibandingkan dengan perilaku lainnya, status tauhid dalam Islam 

sangatlah penting. Penciptaan umat manusia hanya untuk mengabdi pada 

Tuhan. Bumi beserta isinya dan segala pernak-pernik diciptakan Allah 

Swt. untuk memberikan kehidupan di bumi. Dalam pendidikan, tauhid 

atau akidah adalah hal yang pertama kali dan paling urgen harus diajarkan 

kepada anak. Tauhid yang benar menunjukkan jalan bagi manusia untuk 

hidup di dunia. Tauhid yang lurus menjadi tumpuan sukses dalam hidup, 

bisa mempersatukan dan menghimpun umat beriman, serta menjalin 

persaudaraan sejati.73 

b. Macam-macam Nilai Tauhid 

Dalam pandangan Islam, tauhid ditempatkan sebagai inti dari ajaran 

Islam. Tauhid menempati inti yang bersifat fundamental, dan merupakan 

nilai dasar pendidikan Islam. Tauhid dibagi menjadi tiga, yaitu: 

 
72 Yusuf Musa, Islam Suatu Kajian Komprehensif (Terj.), (Jakarta: Rajawali Press, 1961), 

hal. 45. 
73 Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 26-27. 
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1) Tauhid Uluhiyyah, yaitu suatu keyakinan bahwa Allah Swt. adalah 

satu-satunya zat yang patut disembah serta satu-satunya sumber nilai, 

ajaran, dan kehidupan. Di dalam kehidupan sehari-hari, nilai tauhid 

berimplikasi dalam banyak kehidupan. Meski demikian, pengamalan 

tauhid tidak lepas dari perkara: 

a) Hubungan dengan Allah Swt. secara langsung (hablum minallah) 

Secara umum, implikasi dari tauhid uluhiyyah yaitu mampu 

menata diri dan niat dalam melaksanakan ibadah mahdhah (ritual) 

untuk ikhlas hanya kepada Allah Swt. serta melaksanakannya 

sesuai dengan tata cara yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw.74 

b)  Hubungan dengan sesama makhluk (hablum minannas) 

Secara umum, implikasi dalam kaitannya dengan makhluk yaitu 

dengan mampu menerapkan ibadah sosial (‘ammah) secara bijak 

dan adil. Bersamaan dengan itu, khususnya dalam lingkungan 

pendidikan Islam, inisiatif dan kreativitas peserta didik harus 

dibina agar dapat menemukan model pembelajaran yang ideal bagi 

dirinya.75 Selain itu, ghoiru mahdhah atau aktivitas peribadatan 

sosial seperti kegiatan pendidikan juga berdampak pada niat dan 

pelaksanaan seluruhnya harus dilandasi beribadah kepada Allah 

Swt.  

 
74 Fakhrizal, Nilai-nilai Pendidikan Tauhid dan Implikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari, 

(http://www.jejakpendidikan.com diakses 8 Juni 2017 jam 21.32 WIB). 
75 Moh. Baidlawi, “Modernisasi Pendidikan Islam”, Jurnal Tadris, Vol 1. No. 2, 2006, hal. 

156-157. 

http://www.jejakpendidikan.com/
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2) Tauhid Rububiyah, adalah suatu keyakinan dalam agama Islam bahwa 

Allah Swt. adalah yang menciptakan, memelihara, dan merawat alam 

semesta. Tauhid rububiyyah tercermin dalam beberapa bentuk perilaku 

sebagai berikut, yaitu: 

a) Merenungi atau mentadaburi alam semesta sebagai tanda-tanda 

kekuasaan Allah Swt. Usaha menyelidiki isi alam ini akan 

menimbulkan pengakuan hati akan eksistensi Allah Swt. sebagai 

Sang Pencipta.76 

b) Menetapkan uluhiyyah Allah Swt. Halmini mengingat tauhid 

sebenarnya satu kesatuan yang harus diterima seluruhnya. Pada 

zaman Rasulullah dahulu, penduduk musyrik Mekah mengingkari 

uluhiyyah dan hanya mengimani rububiyyah dan  menyebabkan 

mereka divonis musyrik atau kafir.77 

c) Ridha terhadap hukum Allah Swt. yang telah ditetapkan dalam 

Syariat-Nya.  

d) Menjauhinsyirik dalamwRububiyyah: seperti meyakini ada yang  

melakukan perbuatan-perbuatan Allah Swt selain Allah Swt.  

Sedangkan secara umum, implikasi nilai tauhid Rububiyyah dalam 

kehidupan, yaitu: 

a) Mengingatkan manusia untuk selalu memikirkan ayat-ayat 

kauniyah. 

 
76 Muhibuddin Hanafiah, “Dimensi Teologi Pendidikan Islam dalam al-Qur’an”, Jurnal 

Substantia, Vol. 12 No. 1 April 2010, hal. 19. 
77 Usman el Muhammady, Ilmu Ketuhanan Yang Maha Esa, (Jakarta: Pustaka Agus Salim, 

2011), hal. 58. 
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b) Mengingatkan manusia untuk selalu memikirkan banyak nikmat 

dan ciptaan Allah Swt.78 

Moh. Baidlawi mengemukakan bahwa dalam kegiatan 

pendidikan, keyakinan dalam tauhid rububiyyah memberikan dampak 

pada pelaksanaan pendidikan, dimana harus diarahkan kepada upaya 

merawat, memelihara, dan membimbing peserta didik untuk mencapai 

tujuan pendidikan Islam yaitu sebagai hamba dan khalifahnya di muka 

bumi. Dalam perspektif anak didik, keyakinan tauhid ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengkaji, membaca, dan meneliti 

tatanan alam semesta dan semua isinya. Sehingga, dapat diperoleh nilai-

nilai positif berupa sikap rasional, obyektif matematis, dan obyektif-

empirik dalam diri siswa.79 

3) Tauhid Al Asma wa Asifat, yaitu menetapkan Asma dan Sifat Allah Swt. 

berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk dirinya di dalam 

Al-Qur’an maupun sunnah Rasul-Nya sesuai dengan apa yang pantas 

bagi Allah Swt. 

Syaikh Muhammad Shalih bin Fauzan dalam bukunya kitab 

tauhid li shaff al-Awwal al-Ali fi al-Ma’ahid al-Islamiyyah memandang 

bahwa nilai tauhid yang terkandung pada tauhid Asma wa Shifat yang 

ada dalam asmaul husna berimplikasi terhadap dua hal: 

 
78 Fakhrizal, Nilai-nilai Pendidikan Tauhid dan Implikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari, 

(http://www.jejak pendidikan.com diakses pada 3 Agustus 2020 jam 08.45 WIB) 
79 Moh. Baidlawi, “Modernisasi Pendidikan Islam”, Jurnal Tadris, Vol 1. No. 2, 2006, hal. 

58. 
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Pertama, kaitannya dengan hablum minalloh atau bermuamalah dengan 

Allah Swt. berupa: 

1) Tunduk, takut, mengharap, dan tawassul kepada Allah Swt.  

2) Selalu merasa diawasi oleh Allah Swt. kapanpun dan dimanapun 

(Muraqabah) 

3) Bertaubat, beristighfar, dan ber-khusnudzan kepada Allah Swt. 

4) Mahabbah dan taqorrub kepada Allah Swt. 

Kedua, kaitannya dengan muamalah dengan makhluk yaitu dengan cara 

berbuat baik dan berkasih sayang kepada sesama makhluk. 

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada nilai-nilai tauhid yang terkandung dalam Rububiyyah, 

Uluhiyyah, dan Asma wa as-Shifat. Ketiganya mempunyai hubungan yang 

tidak bisa terpisahkan. Pengamalan ketiga jenis tauhid itu akan terwujud 

dalam bentuk ittiqod (keyakinan atau pemahaman), qoul (perkataan), dan 

amal sholeh baik yang berkaitan degan ibadah maupun amal muamalah 

seorang mukmin. 

Oleh karena itu, ajaran tauhid pada anak sejak dini merupakan 

landasan dari pendidikan agama Islam yang diharapkan dapat 

mempengaruhi nilai-nilai anak setidaknya dalam unsur keislaman yaitu:80 

a. Kepecayaan atau keyakinan terhadap Ke-Esa-an Allah Swt. (adanya 

Tuhan) sebagai tempat berlindung dan memohon pertolongan. 

 
80 Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Al Qur'an dalam Sistem Pendidikan 

Islam. (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 27-28. 
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b. Menjalin hubungan terbaik dengan Allah Swt. untuk menjalani 

kehidupan yang sejahtera di dunia ini dan akhirat. 

c. Melaksanaan perintah Allah Swt. dengan ibadah yang tulus serta 

menjauhi semua larangan dan hal-hal yang tidakudiizinkan-Nya. 

d. Percaya pada hal-hal yang suci dan sakral, seperti kitab suci, tempat 

ibadah, dan lainnya. 

Menanamkan Tauhid merupakan manhaj para Nabi. Dengan 

landasan tauhid inilah Rasulullah SAW berhasil mentarbiyah para 

sahabatnya, mengentaskan mereka dari kebodohan dan kemusyrikan 

menjadi generasi terbaik yang menorehkan tinta emas bagi sejarah 

kejayaan kaum muslimin.81  

4. Pendidikan Holistik Berbasis Nilai Ketauhidan 

Pendidikan harus mencapai pertumbuhan manusia dalam segala 

aspeknya: spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara 

individual maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek tersebut untuk 

berkembang ke arah kebaikan. Tujuan akhir pendidikan Islam terletak dalam 

perwujudan ketundukan kepada Allah Swt. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

aspek spiritualitas menjadi aspek penting dalam tujuan pendidikan holistik. 

John P. Miller juga menyebutkan bahwa aspek yang mendefinisikan 

pendidikan holistik adalah aspek spiritual. Upaya pendidikan holistik 

menurutnya adalah untuk memelihara pengembangan seluruh pribadi. Ini 

termasuk intelektual, emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. 

 
81 Ibid., hal. 27-28. 
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Pendidikan progresif dan pendidikan humanistik berkaitan dengan lima faktor 

pertama tersebut, tetapi umumnya mengabaikan dimensi spiritual. 

Mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dalam kurikulum dapat berarti 

membangkitkan kembali siswa kepada rasa kagum dan takjub kepada Sang 

Pencipta. Hal ini dapat memperdalam rasa koneksi ke alam semesta. 82  

Tingkat spiritual seseorang abstrak adanya, tetapi dapat kita lihat 

beberapa tolak ukurnya. Adapun tolak ukur spiritualitas seseorang menurut 

Lindsay Jones, yaitu: 

1) Konsen terhadap kehidupan akhirat. Kebahagiaan sejati yang 

dimaksud adalah kebahagiaan yang akan didapatkannya kelak di 

akhirat sehingga ia dalam menjalankan hidupnya bukan hanya dunia 

saja yang ia kejar tetapi juga akhirat. 

2) Selalu membangun karakter yang baik.  

3) Dapat mengendalikan gerak tubuh untuk selalu melakukan perbuatan 

baik dan tidak merugikan orang lain. 

4) Dapat mengendalikan pikirannya untuk selalu berpikir positif 

terhadap Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan juga alam. 

5) Memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Sang Ilahi. 

6) Memiliki hubungan antar manusia yang baik.83 

 

Amie Primarni menempatkan elemen spiritual pada tujuan akhir dari 

pengembangan optimum manusia. Bangunan kerangka pendidikan Islam harus 

dimulai dari elemen spiritual, maka dengan demikian bangunan kerangka 

pendidikan Islam harus dimulai dengan limas terbalik, hal ini disebabkan 

spiritual merupakan fondasi awal yang harus dibangun sebelum elemen lain 

ditambahkan. Oleh karena itu, peran tauhid menjadi titik sentral dalam konsep 

pendidikan holistik, sebagai penyatu dari semua elemen manusia. Islam hadir 

 
82 John P Miller, et al. Holistic Learning and Spirituality in Education…, hal. 2. 
83 Jejen Musfah, Pendidikan Holistik..., hal. 47. 
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dengan revolusi tauhid, yang menempatkan posisi Allah Swt, manusia, alam, 

ad-diin pada tempat yang jelas. Islam lahir dengan revolusi tauhid, yang telah 

mengubah cara berpikir orang tentang hal-hal yang nyata dan yang ghaib, yang 

lahir dari satu yaitu Allah Swt. Dengan demikian, spiritual merupakan puncak 

proses pendidikan individu. 84 

Tauhid menjadi rambu-rambu kehidupan dalam memandang dunia 

sekitar. Tauhid menjadi worldview seseorang dalam menentukan berbagai 

sikap dan perbuatan, produk hukum, rancangan, dan  perencanaan. Tauhid 

yang baik menjadikan worldview yang benar. Worldview yang shahih berasal 

dari sistem keyakinan dan sistem kepercayaan atau tauhid yang benar. Maka 

tauhid menjadi prioritas wajib untuk diajarkan kepada anak, sebelum materi 

yang lain. 

Setidaknya terdapat dua cara untuk mengenalkan konsep tauhid kepada 

anak. Pertama, kenalkan ciptaan-Nya. Dengan cara ini, untuk mengenal dan 

mensyukuri segala ciptaan-Nya, anak diajak berdialog dan berdiskusi. Selain 

itu, metode ini secara efektif dapat melatih anak untuk berpikir dan 

mempelajari segala yang diciptakan-Nya. Kedua, dengan pendidikan dan 

keteladanan. Dalam konteks ini, pendidikan yang diajarkan kepada anak adalah 

tentang kewajiban-kewajiban manusia sebagai makhluk untuk melakukan 

berbagai macam ibadah kepada Allah Swt. Sedangkan pemberian keteladanan 

dilakukan dengan memberikan contoh cara beribadah dan menjelaskan ibadah 

 
84 Amie Primarni dan Khairunnas, Pendidikan Holistik: Format Baru Pendidikan Islam 

Membentuk Karakter Paripurna, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2013), hal. 227-228. 
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itu menyembah dan berbakti kepada Allah Swt. Misalnya, sejak kecil anak 

sudah dilatih shalat dan dikenalkan dengan Al-Qur'an, dan sebagainya. 

Fowler, dalam teorinya, mengemukakan tahapan perkembangan spiritual 

dan keyakinan yang dibangun atas dasar teori-teori perkembangan dari 

Erikson, Kohlberg, Piaget, Gillingan, Levinson, dan Perry. Fowler menyatakan 

bahwa spiritualitas dan kepercayaan dapat berkembang hanya dalam lingkup 

perkembangan intelektual dan emosional yang dicapai oleh seseorang. Tahap 

perkembangan spiritual yang dikemukakan Fowler ada enam, meliputi: 

intuitive-projective (intuitif-proyektif), mythical-literal (mythikal-literal), 

synthetic-conventional (sintetik konvensional), individuative-reflective, 

conjunctive (konjungtif), dan universalizing (universal).85 

Usia anak Sekolah Menengah Pertama tergolong usia remaja dan 

termasuk dalam kategori sintetik konvensional (synthetic-conventional) 

dimana seseorang mengembangkan karakter keimanan terhadap 

kepercayaannya dari orang lain disekitarnya, namun masih terbatas pada sistem 

kepercayaan yang sama. 

Ciri-ciri perkembangan spiritual remaja yaitu keyakinan religius di masa 

remaja mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika pada masa awal 

kanak-kanak, ketika mereka masih berfikir simbolik, Tuhan dibayangkan 

sebagai seseorang yang berada di awan. Kemudian saat masa remaja mereka 

mungkin berusaha dan mencoba menemukan konsep yang lebih dalam tentang 

Tuhan dan keberadaannya. 

 
85 Aliah B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan..., hal 298. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan. 

Penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau objek 

penelitian yang disebut responden atau informan melalui instrumen 

pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Penelitian ini bersifat kualitatif jika dilihat dari segi datanya. Peneliti mulai 

berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-

fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya 

dengan data yang tidak berbentuk angka.86 Penelitian kualitatif digunakan untuk 

menjawab permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi 

yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi obyektif di 

lapangan tanpa adanya manipulasi, serta data yang dikumpulkan terutama data 

kualitatif. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan 

terhadap orang dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, 

dan berupaya memahami bshasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.87 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengambilan tempat penelitian ini dilakukan secara purposive, artinya 

penentuan lokasi dilakukan dengan sengaja karena peneliti telah mengetahui 

keadaan dan lokasi serta adanya korelasi dengan permasalahan dalam penelitian. 

 
86 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 

3. 
87 Zainal Arifin, Penelitian Pendiididikan: Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 29. 



47 

 
 

Teknik purposive ini merupakan penentuan sumber data atau lokasi dengan 

pertimbangan tertentu.88 

Penelitian ini dilakukan di SMPIT LHI Yogyakarta, karena sekolah ini 

menerapkan model pendidikan integral holistik yang berbasis nilai ketauhidan 

dalam rangka penguatan spiritualitas siswa. Oleh karena itu, SMPIT LHI 

Yogyakarta merupakan yang sesuai dengan latar belakang masalah untuk 

dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun mengenai jadwal penelitian 

dilaksanakan pada awal Juli 2019. Kemudian dilanjutkan pada akhir Desember 

2019 sampai Januari 2020. 

3. SumberaData  

Data atau informasi akan didapat melalui sumber subyek utama yaitu 

Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, guru-guru, serta beberapa siswa SMPIT LHI 

Yogyakarta. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang diperoleh 

dengan pertimbangan tertentu untuk mempertimbangan menjadikan keempat 

subyek penelitian tersebut. Selain itu, peneliti juga menggunakan snowball 

sampling dalam perolehan sumber data, yaitu teknik megambil data dengan 

mencari informasi secara berulang hingga data jenuh.89  

Obyek penelitian ini adalah pendidikan holistik yang terimplementasi 

dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah. Wawancara dan pengamatan 

digunakan untuk memperoleh data tersebut. Selanjutnya, untuk data atau 

 
88 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hal. 219. 
89 Ibid., hal. 300. 
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informasi tambahan akan didapat dari dokumentasi, pedoman akademik, dan 

publikasi sekolah. 

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Metode observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengideraan.90 Dalam 

penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah direct observation atau 

pengamatan langsung, yaitu suatu pengamatan yang dilakukan tanpa agen 

perantara untuk memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengamati aktivitas sekolah dan pembelajaran untuk mengetahui 

implementasi pendidikan holistik dalam penguatan spiritualitas peserta 

didik di SMPIT LHI Yogyakarta. Instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu pedoman pengamatan, alat tulis dan alat perekam. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu 

dengan individu maupun individu dengan kelompok.91 Wawancara yang 

digunakan adalah wawancara mendalam dan bersifat terbuka atau tidak 

terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk memberikan ruang perolehan 

data yang lebih lengkap dan mendalam. Peneliti melakukan wawancara 

dengan Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Guru PAI, dan beberapa siswa 

 
90 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian; Kajian Budaya dan Ilmu Soial Humaniora 

Pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 246. 
91 Ibid., hal. 222. 
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menggunakan panduan wawancara agar pembahasan tidak meluas tanpa 

pengarahan meskipun ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan data utama tentang implementasi pendidikan 

holistik dalam penguatan spiritualitas peserta didik di SMPIT LHI 

Yogyakarta. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara, alat tulis dan alat perekam.. 

c. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data tentang hal atau variabel 

berupa catatan, transkrip, koran, buku, majalah, perekam, risalah rapat, 

agenda, prasasti, dan lainnya.92 Dokumen yang digunakan adalah dokumen 

tertulis maupun dokumen tidak tertulis dalam bentuk apapun yang dapat 

melengkapi data lain (termasuk dokumen dengan foto hasil penelitian). Alat 

pengumpulan data yaitu arsip dan dokumen yang terdapat di lokasi 

penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen terkait 

kurikulum PHI, profil sekolah, foto kegiatan, dan beberapa dokumen yang 

relevan dengan objek penelitian. 

5. Teknik Analisis data 

Analisis dan pengumpulan data adalah dua hal yang penting dalam 

penelitian. Analisis data dilakukan sesudah pengumpulan data. Artinya, analisis 

dilakukan hanya setelah data relatif lengkap.93 Analisis model Miles and 

Huberman digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis data yang dilakukan 

 
92 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hal. 236.  
93 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi…, hal. 302. 
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secara interaktif dan terus menerus diselesaikan sehingga menjenuhkan data. 

Proses ini pertama-tama memeriksa data yang dikumpulkan dari berbagai 

sumber dan kemudian dilanjutkan:  

a. Reduksi data 

Reduksi data terlebih dahulu diawali dengan menerangkan, memilih 

poin-poin pokok, kemudian fokus pada hal-hal yang penting menjadi isi data 

dari lapangan, sehingga data yang direduksi dapat menyajikan hasil observasi 

dengan lebih jelas.94 Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara 

menginterpretasikan data penelitian. 

b. Display data 

Display data atau penyajian data adalah proses menampilkan data 

secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan 

grafik. Tujuannya agar peneliti dapat mengontrol data yang dikumpulkan 

sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang sesuai.95 Dalam penelitian ini 

data disajikan dalam bentuk teks naratif. 

c. Verifikasi dan simpulan 

Sejak tahap pengumpulan data, peneliti harus membuat simpulan-

simpulan sementara. Pada tahap akhir, kesimpulan tersebut harus dicek 

(diverifikasi) kembali berdasarkan catatan yang dibuat oleh peneliti, dan 

kemudian kesimpulan yang mantap dapat ditarik. Menarik kesimpulan adalah 

 
94 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 247.  
95 Ibid., hal. 249. 
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proses penarikan inti dari data-data yang terkumpul dalam bentuk pertanyaan, 

kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas.  

Simpulan merupakan intisari dari temuan peneliti yang 

menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian 

sebelumnya atau keputusan yang dibuat harus relevan dengan fokus 

penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan 

pembahasan.96 Dalam penelitian ini, setelah data di reduksi dan disajikan 

dalam bentuk teks narasi, maka selanjutnya dilakukan penyimpulan dari data 

tersebut. 

6. Uji Keabsahan Data  

Untuk mengatasi keraguan terhadap setiap hasil penelitian kualitatif, maka 

dibutuhkan teknik uji keabsahan data. Teknik uji keabsahan yang digunakan 

adalah teknik pemeriksaan triangulasi data.97 Triangulasi data adalah metode 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

yang diperiksa untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut.98 Triangulasi data yang dimaksud adalah pengecekan ulang data 

dari berbagai sumber, cara dan waktu. 

Triangulasi sumber, yaitu uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi 

teknik atau cara dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

 
96 Ibid., hal. 252.  
97 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 256-257. 
98 Lexi J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1993), hal. 330.  
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tetapi dengan menggunakan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan 

dengan cara pengecekan melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda.99  

H. Sistematika Pembahasan 

Urutan pembahasan untuk mendapatkan kerangka dan deskripsi yang jelas 

tentang isi penelitian, yaitu: 

BAB I: Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 

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

metode penelitian dan sistematika pembahasan 

BAB II: Berisi gambaran umum sekolah yang meliputi letak dan keadaan 

geografis, visi dan misi, sejarah berdiri, kurikulum sekolah, keadaan 

pendidik dan peserta didik, keadaan musyrif, musyrifah, dan karyawan, 

keadaan sarana dan prasarana, dan prestasi sekolah. 

BAB III: Di dalamnya berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berupa 

Implementasi pendidikan holistik dalam penguatan spiritualitas peserta 

didik. Dalam bab ini terdapat analisis dan jabaran penerapan pendidikan 

holistik di SMPT LHI Yogyakarta. 

BAB IV: Penutup berisi kesimpulan dan kritik yang diberikan peneliti kepada 

pihak sekolah guna untuk meningkatkan penerapan pendidikan holistik 

di sekolah dan sarangyang diinginkanypeneliti guna untuk 

memperbaiki hasil penelitian yangutelah peneliti lakukan. 

 

 
99 Sugiyono, Metode Penelitian…, hal. 372-374. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang implementasi pendidikan 

holistik integral berbasis nilai ketauhidan di SMP IT LHI Yogyakarta, maka 

dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1. Konsep pendidikan holistik integral di SMP IT LHI Yogyakarta 

menekankan pada pengembangan dan memaksimalkan potensi peserta 

didik secara alamiah, mendalam, menyeluruh dan seimbang, serta tidak 

memisahkan antara agama dan pengetahan dengan menekankan pada tujuh 

kecerdasan, yang semua aspek-aspek dalam pendidikan holistik itu 

berlandaskan pada nilai ketauhidan. 

2. Implementasi pendidikan holistik integral berbasis nilai ketauhidan di SMP 

IT LHI Yogyakarta dapat terlihat dalam pembelajaran dan program-

program kegiatan di sekolah ini. Pembelajaran yang berlangsung dikaitkan 

dengan nilai ketauhidan, serta sekolah ini mengembangkan 7M langkah 

pembelajaran, yaitu mengagumi, mengamati, menanya, mengeksplore, 

mengasosiasi, mengkomunikasi, dan memberi. Sementara untuk kegiatan-

kegiatan di sekolah ini dalam rangka implementasi pendidikan holistik 

yaitu kegiatan ekstrakurikuler, 40 Hari Habit Training, Magang Profesi, 

Safar Ma’al Quran, LHI Student Expo, Pengabdian Masyarakat, Star of the 

week LHI, Riyadhoh Quran, dan Inspiring Journey, yang kesemuanya ini 
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dapat memaksimalkan potensi siswa, serta dikaitkan juga dengan nilai 

ketauhidan. 

3. Pencapaian pendidikan holistik integral berbasis nilai ketauhidan di SMP 

IT LHI Yogyakarta adalah untuk menghidupkan nilai spiritual ke dalam 

setiap komponen pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya sebagai modal 

untuk meningkatkan keimanan, keilmuan, dan keihsanan peserta didik. 

Pembelajaran di SMP IT LHI masih menomorsatukan nilai spiritual ke 

dalam komponen materi pembelajaran serta selalu menghubungkan dengan 

Tuhan pada kegiatan-kegiatan sekolah sebagai upaya penguatan 

spiritualitas. Spiritualitas peserta didik secara perlahan dapat menjadi lebih 

baik dilihat dari hasil observasi dan wawancara dengan siswa serta para 

tenaga pendidik yang telah sedari awal mendampingi siswa. 

B. Saran 

  Setelah mengadakan penelitian tentang implementasi pendidikan holistik 

integral berbasis nilai ketauhidan di SMP IT LHI Yogyakarta, peneliti ingin 

mengajukan beberapa saran sebagai pertimbangan untuk pengembangan 

pendidikan holistik tersebut. Saran-saran  tersebut diantaranya: 

1. Guru harus lebih kreatif dalam meramu kegiatan belajar mengajar dengan 

lebih memperlihatkan kurikulum UK yang menekankan pada life skill 

sehingga ketiga kurikulum yaitu kurikulum dinas, PHI, dan UK dapat 

memiliki porsi yang seimbang. 

Selain itu, guru harus lebih meningkatkan pengetahuan yang dimiliki 

dengan terus menambah wawasan dan tidak hanya mendalami satu bidang 
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ilmu saja, namun juga mampu memahami beberapa bidang keilmuan lain. 

Dengan demikian guru akan mampu mengintegrasikan dan megkoneksikan 

materi satu dengan materi lain. 

2. Memberikan reward kepada guru-guru yang mampu mengimplementasikan 

paradigma integrasi-interkoneksi sehingga guru akan lebih termotivasi 

untuk meningkatkan kemajuan siswa dan sekolah. 

3. Hendaknya Sekolah membuat panduan dokumen tertulis mengenai proses 

pelaksanaan implementasi paradigma integrasi-interkoneksi 

4. Untuk evaluasi implementasi pendidikan holistik integral berbasis nilai 

ketauhidan di SMP IT LHI Yogyakarta, diharapkan pihak sekolah 

membuatkan sebuah model evaluasi perkembangan potensi siswa secara 

berkala dalam setiap kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an dan Terjemahannya. Surat Al-Ahzab : 3. Bekasi: PT. Cipta Bagus 

Segara, 2013. 

Alu, Abdul Latief dan Abdul Aziz. Pelajaran Tauhid Untuk Tingkat Lanjutan. 

Jakarta: Darul Haq, 1998. 

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

Arifin, Zainal. Penelitian Pendiididikan: Metode dan Paradigma Baru. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2011. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998.  

Armstrong, Thomas. Sekolah Para Juara. Bandung: Kaifa , 2003. 

Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam Tradisi dan Modernasi di Tengah Tantangan 

Milenium III. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014. 

Baidlawi, Moh. “Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Atas Pembaharuan 

Pendidikan di Pesantren)”, dalam Jurnal Tadris Vol 1. No. 2, 2006. 

Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik 

dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2007. 

Darmana, Ayi. “Internalisasi Nilai-nilai Tauhid dalam Pembelajaran Sains”, dalam 

Jurnal Pendidikan Islam, Bandung, Vol. XVII No. 1 2012/1433. 

Doe, Mimi & Marsha Walch. Sepuluh Prinsip Spiritual Parenting. Bandung: Kaifa, 

2001. 

Fakhrizal, Nilai-nilai Pendidikan Tauhid dan Implikasinya dalam Kehidupan 

Sehari-hari, dalam http://www.jejakpendidikan.com. 

http://www.jejakpendidikan.com/


152 

 
 

Hanafiah, Muhibuddin “Dimensi Teologi Pendidikan Islam dalam al-Qur’an”, 

dalam Jurnal Substantia, Vol. 12 No. 1 April 2010. 

Hariyanto, Husein. Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan. 

Jakarta: Teraju, 2003. 

Hasan, Aliah B. Purwakania. Psikologi Perkembangan Islam. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006. 

Ibnatul, Anis M, dkk. “Pendidikan Nasionalisme Melalui Pembiasaan di SD Negeri 

Kuningan 02 Semarang Utara” dalam Unnes Civic Education Journal. Vol 1 

No 2. 2015. 

Kartanegara, Mulyadi. Integrasi Ilmu Sebuah Rekonstruksi Holistik. Bandung: 

Arasy, 2005. 

Lubis, Marwadi. Evaluasi Pendidikan Nilai. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.  

Megawangi, Ratna dkk. Pendidikan Holistik: Aplikasi Kurikulum Berbasis Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) untuk menciptakan Lifelong Learners. 

Cimanggis: Indonesia Heritage Foundation, 2008. 

Miller, John P. et.al. Holistic Learning And Spirituality in Education; Breaking New 

Grounds. New York: State University of New York Press, 2005. 

Miller, Ron. Holistic Education: A Brief Introduction, dalam 

www.pathsoflearning.net 

Miranda, Hellena dkk. “Pengaruh Bising Lingkungan Sekolah Terhadap Kelelahan 

Bersuara Pada Guru Sekolah Dasar”, dalam Laporan Penelitian, ORLI Vol. 

41 No. 1, 2011. 

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005. 

http://www.pathsoflearning.net/


153 

 
 

Morris, Sara Z. and Chris L. Gibson, “Corporal Punishment’s Inffluence on 

Children’s Aggressive and Delinquent Behavior”, dalam Journal of Criminal 

Justice and Behavior 2011 38:818. 

Muhammady, Usman el. Ilmu Ketuhanan Yang Maha Esa. Jakarta: Pustaka Agus 

Salim, 2011. 

Muhjidin, Muhammad. ESQ Power for Better Life: Cara Islami Meningkatkan 

Mutu Hidup dengan Manajemen ESQ Power Sejak Masa Kanak sampai 

Dewasa, Yogyakarta: Tunas, 2006. 

Munawar, Said Agil Husin Al. Aktualisasi Nilai-nilai Al Qur'an dalam Sistem 

Pendidikan Islam. Ciputat: Ciputat Press, 2005. 

Musa, Yusuf. Islam Suatu Kajian Komprehensif (Terj.). Jakarta: Rajawali Press, 

1961. 

Musfah, Jejen. Pendidikan Holistik: Pendekatan Lintas Perspektif. Jakarta: 

Kencana, 2012. 

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, diakses di   

http://disdik.bandungkab.go.id/site/readmore/15?render=product 

Peterson, Rachelle and Peter W. Wood. Sustainability: Higher Education’s New 

Fundamentalism. New York: NAS, 2015. 

Primarni, Amie dan Khairunnas. Pendidikan Holistik: Format Baru Pendidikan 

Islam Membentuk Karakter Paripurna. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2013. 

Qaradhawi, Yusuf. Al-Fatwa-Fatwa Kontemporer 3, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 

dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2002. 

Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi Penelitian; Kajian Budaya dan Ilmu Soial 

Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. 



154 

 
 

Rizkiyah, Tahtimatir. “Implementasi Pendidikan Holistik dalam Kurikulum 

Pendidikan Islam”, dalam Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic 

Studies, Vol. 3 Number 1 2017. 

Rubiyanto, Nanik dan Dani Haryanto. Strategi Pembelajaran Holistik di Sekolah. 

Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010. 

Salamah, Pengembangan Model Kurikulum Holistik Pendidikan Agama Islam pada 

Madrasah Tsanawiyah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016. 

Sholeh, Moh dan Imam Musbikin. Agama Sebagai Terapi: Telaah Menuju Ilmu 

Kedokteran Holistik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. 

Sudrajat, Akhmad. Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model Pembelajaran. 

Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 

2013. 

Sutarman, dkk. “The Implementation of Holistic Education in Muhammadiyah’s 

Madrasah Indonesia”, dalam Jurnal Dinamika Ilmu, Volume 17 (2), 2017. 

Suyatno. Integrasi Ilmu dan Implikasinya dalam Pengembangan Kurikulum 

Pendidikan Islam. Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijga 

Yogyakarta, 2010. 

Thoha, Chabib. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996. 

Trianto. Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta:Bumi Aksara, 

2010. 

Uno, Hamzah B. Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006. 



155 

 
 

Widodo, H. dkk (Ed.), “Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Membangun 

Karakter Anak untuk Menyongsong Generasi Emas”, dalam Prosiding 

Seminar Nasional 2014 Yogyakarta. 

Widodo, Hendro. Pendidikan Holistik Berbasis Budaya Sekolah. Yogyakarta: UAD 

Press, 2019. 

Widyastono, Herry “Muatan Pendidikan Holistik dalam Kurikulum Pendidikan 

Dasar dan Menengah”, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, 

No. 4, Desember/2012. 

Wiyani, Novan Ardy. Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan Takwa. Yogyakarta: 

Teras, 2012. 

Zohar, Danah dan Ian Marshall. SQ Kecerdasan Spiritual. Bandung: Mizan 

Pustaka, 2000. 

Rijal, Akh. Syaiful. Tesis: “Kurikulum Pembelajaran Fiqih Madrasah Tsanawiyah 

Perspektif Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (Upaya Pembangunan 

Karakter Bangsa)”. Surabaya: UIN Surabaya, 2011. 

Dwijayanti, Vina. Tesis: “Optimalisasi Pendidikan Holistik di Sekolah Dasar untuk 

Mencapai Tujuan Pendidikan Institusional Sekolah (Studi Multi Situs di SD 

Muhamadiyah Desa Tanggulwelahan dan SDIT Al Aqsha Desa Besole Kec. 

Besuki Kab. Tulungagung)”. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com 

https://jkrishnamurti.org/content/chapter-2-right-kind-education  

https://regional.kompas.com/read/2018/02/03/10041991/penganiayaan-guru-oleh-

siswa-di-sampang-begini-kronologinya  

http://sit-lhi.sch.id/ 


	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	PERNYATAAN KEASLIAN
	NOTA DINAS PEMBIMBING
	HALAMAN PENGESAHAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I PENDAHULUAN
	Latar Belakang Masalah
	Rumusan Masalah
	Fokus Penelitian
	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	Kajian Pustaka
	Kerangka Teori
	Pendidikan Holistik
	Pelaksanaan Pendidikan Holistik
	Nilai Ketauhidan
	Pendidikan Holistik Berbasis Nilai Ketauhidan

	Metode Penelitian
	Sistematika Pembahasan

	BAB IV PENUTUP
	Kesimpulan
	Saran

	DAFTAR PUSTAKA



