


ABSTRAK 
 
  
 Pentingnya metode dalam proses pendidikan adalah sebagai cara yang dapat 
dilakukan untuk sampai pada tujuan dan sifatnya yang praktis, cepat dan tepat serta dapat 
dirasakan manfaatnya bagi anak didik. Metode sebagai cara jalan meluruskan pelaksanaan 
kurikulum agar tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai. Oleh sebab itu dalam 
proses pendidikan utamanya mendukung sampainya kurikulum pada anak dapat dikuasai, 
dipahami, dan dihayati sangat perlu agar kurikulum yang diberikan tidak mengalami 
kemandekan. 
 
 Sumber informasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan Pondok Pesantren 
Hidayatullah, Ketua Yayasan as-Sakinah Hidayatullah Yogyakarta, dan Kepala Sekolah 
TKIT Yaa Bunayya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, 
dokumentasi dan metode observasi.  Untuk menganalisis data menggunakan jenis analisis 
data kualitatif, metode pembahasannya dengan cara deduktif dan induktif. 
 
 Kurikulum bagi pendidikan agama Islam di TKIT Yaa Bunayya secara substansial 
telah memenuhi standard, baik dari segi pola penyusunannya maupun cakupan yang 
dimuatnya, yakni kurikulum telah memadukan dalam hal materi, sedang dalam proses belajar 
mengajar, tujuan serta evaluasi belum semuanya dilaksanakan. Dari segi metode yang 
dipergunakan dalam proses belajar mengajar ditemukan beberapa metode yaitu metode 
membaca, menulis, menyayi, menghafal, dialog serta cerita, sudah terpenuhi. Hasil yang 
dicapai dari segi kurikulum yaitu dari sejumlah materi pendidikan agama Islam yang 
diajarkan dapat dipraktekkan anak didik khususnya yang bersifat ibadah seperti shalat, zakat, 
latihan manasik haji. Dalam bidang akhlak yaitu anak dapat berkata dengan sopan santun, 
sedekah, tolong menolong. Dalam hal metode adalah metode membaca dan menulis , metode 
ini mengenalkan bacaan dan tulisan pelajaran bahasa arab. 
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