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ABSTRAK 

Masyhuroh, NIM 19200011034, Implikasi Integrasi pembelajaran Sains Dan 

 Agama  Dengan Sistem Boarding School Terhadap Peningkatan Kualitas 

 Pendidikan  Agama (Studi Kasus di MAN 1 Kendal) : Program 

 Magister Pendidikan Agama  Islam UNWAHAS tahun 2021  

      

Kata Kunci : Integrasi  Pembelajaran,  Sistem  Boarding  School,  Kualitas  

             Pendidikan Agama. 

 Tantangan perkembangan zaman moderen yang semakin canggih serba 

IT  (Information technology) menjadi tantangan bagi pendidikan agama islam di 

sekolah-sekolah formal yang berbasis agama. Sistem Boarding School pada MAN 

Kendal menghadirkan konsep pendidikan yang mau menerima tuntutan-tuntutan 

masa kini. Permasalahan penelitian ini adalah. latar belakang pembelajaran sains 

dan agama dengan Sistem Boarding School,  Model integrasi   sains dan agama 

dengan Sistem Boarding School, penerapan integrasi pembelajaran sains dan 

agama dengan sistem Boarding School, dan Implikasi integrasi  pembelajaran 

sains dan agama dengan Sistem Boarding School dalam upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan islam di MAN Kendal      

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek atau 

sumber data penelitian ini adalah Kepala Sekolah MAN 1 Kendal, Wakil Kepala 

sekolah bidang kurikulum, Guru mata pelajaran Sains dan Agama Islam, Asatidz-

ustadzt yang membina/mengajar di asrama/pondok Boarding school, Tenaga 

Kependidikan, dan siswa terkait dengan integrasi pembelajaran sains dan agama 

dengan sistem Boarding school untuk meningkatkan kualitan pendidikan agama 

islam di MAN Kendal.        

 Sumber data  dalam penelitian terdiri dari dua macam, yakni sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumen. Metode Analisa 

Data  menggunakan Sampling (purposive sample). Tehnik Keabsahan Data 

Triangulasi. Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kesimpulan induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum 

dari berbagai kasus yang bersifat individual.      

 Hasil penelitian mengungkap latar belakang diterapkannya pembelajaran 

Sains dan Agama dengan sistem Boarding school dan model Pentadik sebagai 

model integrasi sains dan agama  yang diimplikasikan dengan sistem Boarding 

School untuk mencapai  kualitas pendidikan agama di MAN 1 Kendal yang 

integratif komprehensif. 
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ABSTRACT 

Masyhuroh, NIM 19200011034, Integration Implications of Science and 

 Religion learning with the Boarding School System on Improving the 

 Quality of Religious Education (Case Study at MAN 1 Kendal): 

 UNWAHAS Masters  Program in Islamic Religious Education in 2021 

    

Keywords: Learning Integration, Boarding School System, Quality of Religious   

 Education.  

 The challenges of modern development which are increasingly sophisticated 

all in IT (Information technology) are a challenge for Islamic religious education 

in religious-based formal schools. The Boarding School system at MAN Kendal 

presents the concept of education that is willing to accept today's demands. The 

problems of this research are the science and religion learning background with 

the Boarding School System, the integration model of science and religion with 

the Boarding School System,  Integration Applications of Science and Religion 

learning, and Integration Implications of Science and Religion learning in an 

effort to improve the quality of Islamic education at MAN  Kendal.   

 This study used descriptive qualitative method. The subjects or sources of 

data for this research are the Principal of MAN 1 Kendal, the Deputy Principal for 

the Curriculum, Teachers of Science and Islamic Religion, Asatidz-ustadzt who 

foster/teach in Boarding School dormitories/cottage, Education Personnel, and 

students related to learning integration. science and religion with a Boarding 

School system to improve the quality of Islamic religious education at MAN 

Kendal.  

 The data sources in the study consisted of two kinds, namely primary data 

sources and secondary data sources. The data collection techniques used by 

researchers are Observation, Interview, and Document. The Data analysis method 

using sampling technique (purposive sample). The Data Validity checking 

technique using the triangulation technique. And conclusions drawing technique 

using inductive conclusions, namely drawing a general conclusion from various 

individual cases.  

 The research results reveal the implementation background of science and 

religion learning with the Boarding School system and the Pentadik model as a 

model of integrating science and religion which is implied by the Boarding School 

system to achieve a comprehensive integrated quality of religious education at 

MAN 1 Kendal. 
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 الملخص
 

على  الداخليةبنظام ادلدرسة  اآلثار ادلرتتبة على تكامل العلم وتعلم الديين ،03022200291مشهورة، 
قندال( 1حتسني جودة التعليم الديين )دراسة حالة يف مدرسة العالية احلكومية      

تكامل التعلم ، نظام ادلدرسة الداخلية ، جودة التعليم الديين.الكلمات األساسية:   

 رأت الباحثة بأن كان تشكل حتديات التطور احلديث اليت تزداد تعقيًدا يف رلال تكنولوجيا       
ادلعلومات )تكنولوجيا ادلعلومات( حتديًا للتعليم الديين اإلسالمي يف ادلدارس الرمسية القائمة على أساس الدين. 

مفهوم التعليم الذي هو على استعداد لقبول  قندال 1درسة العالية احلكومية ويقدم نظام ادلدرسة الداخلية مب
خلفية تعلم العلوم والدين مع نظام ادلدرسة لبحث هي يف هذا امطالب احلاضر. وادلشاكل اليت تبحث الباحثة 

ادلرتتبة على دمج العلوم والتعلم  والتنفيذ ، وتكامل منوذجي بني العلم والدين مع نظام ادلدرسة الداخلية، الداخلية
 زلاولة ة الداخلية يفواآلثار ادلرتتبة على دمج العلوم والتعلم الديين مع نظام ادلدرس،  الديين مع نظام ادلدرسة

                                        قندال.  1درسة العالية احلكومية جودة التعليم الديين اإلسالمي مب لتحسني
                                         

 تستخدم الباحثة يف هذا البحث األساليب الوصفي النوعي، ومصادر البيانات ذلذا البحث هي        
والطالب ادلتعلقة بدمج العلوم رئيس ادلدرسة، ونائب لقسم ادلنهج الدراسي، وكل مجيع العاملني يف رلال التعليم، 

درسة العالية احلكومية والتعلم الديين مع نظام ادلدرسة الداخلية يف زلاولة لتحسني جودة التعليم الديين اإلسالمي مب
                                                                                                          قندال.  1

ادلصدر  و من نوعني، مها ادلصدر األساسيهبذا البحث  تتكونت الباحثة مصادر البيانات        
. والطريقة الوثائقيةوالطريقة ادلقابلة  ادلالحظة الطريقة وأما الطرق اليت يستخدمها الباحثة جلمع البيانات فهي .الثاين

يف هذا  واما طريقة صالحية البيانات. العينات طريقية حتليلاليت استخدمتها الباحثة هي  وطريقة حتليل البيانات
يف هذا البحث االستنتاج  اليت استخدمتها الباحثة اخلامتة ادلستخدمةويف البحث باستخدام تثليث البيانات. 

                                      استنتاًجا عاًما من سلتلف احلاالت الفردية.لذي يستخلص هو ا االستقرائي،

 الداخلية ةادلدرس بنظام والدين العلوم تعليم تطبيق خلفية كشفتالنتيجة من هذا البحث هي          
 الديين للتعليم ومتكاملة شاملة جودة لتحقيق الداخلية ادلدرسة نظام يتضّمنه الذي والدين العلم لدمج كنموذج

                                                                             .قندال 1يف مدرسة العالية احلكومية 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 - Ba‘ B ب

 - Ta‘ T ت

 śa‘ ś S (dengan titik diatas ث

 - Jim J ج

 Ha‘ H  H (dengan titik dibawah) ح

 - Kha‘ Kh خ

 - Dal D د

 Zal Z Ź (dengan titik diatas) ذ

 - Ra‘ R ر

 - Za‘ Z ز

 - Sin S س

 - Syin Sy ش

 Sad S S  (dengan titik dibawah) ص

 Dad D    ( dengan titik dibawah) ض

 Ta‘ T T  (dengan titik dibawah) ط

 Za‘ Z Z  (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik diatas‗ ع

 - Gain G غ

 - Fa‘ F ف

 - Qaf Q ق

 - Kaf K ك
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 - Lam L ل

 - Mim M م

 - Nun N ن

 - Wawu W و

 - Ha‘ H ه

 Hamzah ‗ Apostrof ء

 Ya‘ Y Y ي

 

B. Vokal 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama Contoh Ditulis 

  َ --- Fathah A A َمُنِر Munira 

  َ  --- Kasrah I I َمُنِر Munira 

  َ  --- Dammah U U َمُنِر Munira 

َ   ي  -- Fathah dan ya‘ Ai A dan i َفَيْك  Kaifa 

َ   و    --- Fathah dan 

wawu 

Au A dan u َلَوْ ه  Haula 

 

C. Maddah ( vokal panjang) 

Fathah + Alif, ditulis ậ Contoh َالَس   sậla 

Fathah + Alif maksur ditulis ậ Contoh  َىعَسْي  ditulisYas‘ậ  

Kasrah + Ya‘ mati ditulis ǐ Contoh َدٌيْجِم  ditulis Majǐd 

Dammah + Wawu mati ditulis  u Contoh َلوْقُي  ditulis Yaqu  ulu 
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D. Ta’ Marbutah 

 Ditulis hibah (bila dimatikan) هِبَةٌ

 Ditulis jizyah (bila dimatikan) جِزْيَةٌ

 itulis ni‘matullah (bila  نِعْمَةُهللا

dihidupkan) 

 

E. Syaddah ( tasydid ) 

 itulis ‗iddah  عِدَةٌ

 

F. Kata Sandang  Alif + Lam  

 Ditulis al-rajulu اَلرَجُلُ

 Ditulis al-Syams اَلشَمْسُ

 

G. Hamzah 

 itulis Syai‘un  شَيْئٌ

 itulis ta‘khuzu  تَأْخُذُ

 Ditulis umirtu أُمِرْتُ

 

H. Rangkaian Kata 

-Ditulis ahlussunnah atau ahl al أَهْلُالسُّنَة

sunnah 
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IMPLIKASI INTEGRASI PEMBELAJARAN SAINS DAN AGAMA 

DENGAN SISTEM BOARDING SCHOOL TERHADAP PENINGKATKAN 

KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA 

(Studi Kasus di MAN 1 Kendal) 

 

BAB  I    

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Isu sains dan agama sekarang ini menjadi  perbincangan yang hangat  sebagai 

upaya membangun hubungan yang positif antara keduanya. Didalam ajaran 

islam sendiri juga tidak membatasi seseorang dalam menuntut ilmu, baik ilmu 

agama maupun ilmu pengetahuan (sains). Rasulullah memerintahkan kita 

untuk menuntut ilmu tidak terbatas waktu dan ruang . 

Al Qur‘an adalah sumber hukum islam  pertama  yang dijadikan pedoman 

dalam kehidupan manusia. Dalam segala tindakan manusia haruslah 

berpedoman pada Al Qur‘an. 

   

          idalam Al Qur‘an  terdapat dasar atau sumber dari berbagai macam 

ilmu pengetahuan, antara lain : 

1. Ayat Al Qur‘an tentang proses kejadian manusia (sains)  :  

a. Q.S. Al Mu‘minun ayat 12-14; 
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12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah. 

13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) 

dalam tempat yang kokoh (rahim).  

14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu 

segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal 

daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 

Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk 

yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang 

paling baik. 

 

           Penjelasan dalam tafsir ibnu katsir ayat 12-14  ; Allah 

berfirman  menceritakan permulaan kejadian manusia yang dibentuk 

dari saripati tanah, yaitu Adam a.s. Allah menciptakan Adam dari 

tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. 

Ini berarti Adam diciptakan dari tanah, seperti disebutkan dalam surah 

Ar Rum ayat 20. Kemudian Allah menjadikan saripati itu itu air mani 

yang diletakan dalam rahim. Setelah itu air mani dijadikan segumpal 

darah kemudian dijadikan segumpal daging yang tidak berbentuk. 

Kemudian Allah membentuknya ada kepala, dua tangan dan dua kaki 

berikut tulang-tulangnya, otot-ototnya dan urat-uratnya. Kemudian 

Allah juga meniupkan roh ke tubuhnya, hingga ia dapat bergerak 

hidup dan menjadi makhluq lain yang mempunyai pendengaran, 

penglihatan, perasaan , gerak, dan getaran. Allah memerintahkan 

malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin apabila nutfah dalam 

rahim berusia empat bulan. (Ad-Dimasyqi A. I., 2009) 
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Q.S. Al Insan ayat 2;  

                                

 

―Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani 

yang bercampur[1535] yang Kami hendak mengujinya (dengan 

perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan 

melihat (Depag RI, 1998, p. 1003)
1
 

 

b. Q.S.Al ‗Alaq aayat 1 – 2 

                                   

                                 

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah   
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
2
 

(Depag RI, 1998, p. 1079) 

    

          Tantangan perkembangan zaman moderen yang semakin canggih 

serba IT  (Information technology) menjadi tantangan bagi pendidikan agama 

islam di sekolah-sekolah formal yang berbasis agama (MI,MTs,MA dan 

perguruan tinggi). Kurikulum 2013  sebagai upaya pemerintah untuk 

mengimplementasikan tujuan pendidikan Nasional yang sesuai dengan 

perkembangan  zaman.  Kementrian agama (Kemenag) dalam upaya untuk 

menyempurnakan KMA 165 tahun 2014 maka diterbitkannya Keputusan 

Mentri Agama Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama 

Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah dan Keputusan Mentri Agama Nomor 

184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum  pada Madrasah. 

                                                           
1
 1535 maksudnya: bercampur antara benih laki-laki dan perempuan. 

2
 1589 maksudnya : Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. 
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        Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama 

sekarang ini, sebagian sekolah-sekolah  menggunakan sistem boarding school 

yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini.  Nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan  dalam pendidikan sistem boarding school adalah untuk 

mencapai tujuan pembelajaran nasional .  

(Winarti, 2015, p. 1(2))Menyebutkan : 

         Tujuan pendidikan dan pembelajaran adalah penanaman  dan 

pembentukan nilai dan watak yang baik. Undang-undang  sistem 

pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 mengamanatkan agar 

peserta didik memiliki kekuatan spritual keagamaan. Pada pasal 2 juga 

diamanatkan bahwa pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama.  

 

Pendidikan yang berakar pada nilai-nilai agama tentunya berasumber pada Al 

Qur‘an dan Hadis. 

         ―Sains sebagai abdi Tuhan dipandang dari kajian yang obyektif 

terhadap alam dunia, yaitu sebagai sebuah cara menguraikan ayat-ayat Tuhan 

dalam buku kosmik tentang alam semesta‖. (Abdullah, 2020, p. 4) 

Sains adalah ayat-ayat kauniyah sebagai bukti atas kebesaran dan kekuasaan 

Allah Swt. Sedangkan Al Qur‘an adalah  ayat-ayat Qauliyah sebagai Firman 

Allah Swt sebagai pedoman hidup umat yang beragama islam. Untuk 

meningkatkan pemahaman secara kaffah antara sains (ilmu pengetahuan) dan 

agama, perlu adanya integrasi antara keduanya. 

          Integrasi atau perpaduan antara  sains dan agama   untuk mencari 

kesatuan dalam pemahaman kita terhadap dunia. Integrasi dipahami sebagai 

usaha  untuk memadukan keduanya . Dengan memadukan antara sains dan 

agama akan meningkatkan dan menambah keimanan kita kepada Sang Kholiq 
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yang menciptakan alam semesta seisinya dan meningkatkan kualitas 

pendidikan agama .  

                   Madrasah  merupakan sekolah umum/formal yang bercirikan  khusus     

khas agama Islam. Didalam KMA 183 disebutkan : 

 Kekhasan madrasah bukan saja pada jumlah mata pelajaran agama Islam 

yang lebih banyak dari yang ada di sekolah. Lebih dari itu kekhasan madrasah 

adalah tata nilai yang menjiwai proses pendidikan pada  madrasah yang 

berorientasi pada pengamalan ajaran agama Islam yang moderat dan holistik, 

berdimensi ibadah, berorientasi duniawi sekaligus ukhrawi sebagaimana telah 

terejawantahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. 

     , Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)  harus mampu membekali 

peserta didik agar memiliki cara pandang keberagamaan yang moderat, 

inklusif, toleran   dan bersikap religius-holistik integratif yang berorientasi 

kesejahteraan duniawi sekaligus kebahagiaan ukhrawi. dalam konteks 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan kepada Pancasila, 

UUD 1945 dan ber-Bhinneka Tunggal Eka.‖ (Kemenag RI, 2019, p. 5) 

           Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama islam di 

MAN 1 Kendal, maka diterapkan  sistem Boarding School dilingkungan 

MAN 1 Kendal. Adapun Pelaksanaan sistem boarding school di MAN Kendal 

dikhususkan  bagi siswa yang mengambil jurusan MIPA (sains) dan 

Pendidikan  Agama.  
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B. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Apa latar belakang diterapkan  pembelajaran sains dan agama dengan 

Sistem Boarding School untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama 

di MAN Kendal  ? 

2. Model apakah  yang diterapkan dalam integrasi  sains dan agama dengan 

Sistem Boarding School untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama 

di MAN Kendal  ? 

3. Bagaimana penerapan/implementasi integrasi pembelajaran sains dan 

agama dengan sistem Boarding Shool terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan agama di MAN Kendal ? 

4. Bagaimana implikasi integrasi  pembelajaran sains dan agama dengan 

Sistem Boarding School terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama 

di MAN Kendal  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dalam 

penelitian ini untuk melakukan analisis mengenai: 

1. Latar belakang pembelajaran sains dan agama dengan Sistem Boarding 

School untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di MAN Kendal. 
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2. Model integrasi   sains dan agama dengan Sistem Boarding School untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan agama yang digunakan di MAN 

Kendal. 

3. Penerapan/implementasi integrasi pembelajaran sains dan agama dengan 

Sistem Boarding School untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama 

yang digunakan di MAN Kendal. 

4. Implikasi integrasi  pembelajaran sains dan agama dengan Sistem 

Boarding School untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di 

MAN Kendal   

 

D. Manfaat Penelitian 

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan wawasan  tentang pembelajaran sains dan agama 

dengan sitem Boarding School dalam peningkatan kualitas 

pendidikan agama . 

b. Menambahkan informasi tentang model integrasi pembelajaran sains 

dan agama dengan sistem Boarding School . 

c. Memberikan informasi tentang penerapan/implementasi integrasi 

pembelajaran sains dan agama dengan sistem Boarding School. 

d. Memberikan informasi tenteng sistem Boarding School dalam 

meningkatkan  kualitas pendidikan  agama. 
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2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan  dalam 

mengembangkan sistem pembelajaran  Boarding School untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan agama di lembaga – lembaga 

pendidikan islam. 

b. Memberikan kontribusi keilmuan bagi pendidik dalam memahami 

model integrasi pembelajaran sains dan agama dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan agama islam. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

      Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Sugiyono mengatakan  ―metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiyah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), 

analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi‖ (Sugiyono, 2019, p. 

18)―Menurut Bodgan dan Taylor dikemukakan bahwa metode kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata 

– kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati‖ 

(Moleong L. J., 2017, p. 4) 
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     Pendekatan penelitian kualitatif ini, dilakukan untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan implikasi integrasi pembelajaran sains 

dan agama dengan sistem boarding school terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan agama di MAN Kendal. Penelitian kualitatif ini menghasilkan 

data deskriptif dari proses dan hasil penelitian yang dilakukan atau 

diamati, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. 

2. Desain Penelitian 

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut John W. Creswell (Creswell, 2015, p. 66) ―desain riset berarti 

perencanaan untuk melaksanakan penelitian‖.  

Bogdan & Tailor menyimpulkan ―Untuk istilah desain riset (reseach 

desaign) saya mendefenisikanya sebagai keseluruhan proses riset mulai 

dari pengonsepan permasalahan hingga penulisan berbagai pertanyaan 

riset dan berlanjut pada pengumpulan data, analisis data, penafsiran data 

dan penulisan laporan.‖ (Creswell, 2015, p. 8) Desain penelitian yaitu 

rencana untuk melakukan sebuah penelitian yang dapat menggambarkan 

keseluruhan proses penelitian yang sedang dikerjakan. Sebelum membuat 

desain penelitian, peneliti harus mengidentifikasi variable-variabel dalam 

sebuah situasi  masalah dan mengembangkan kerangka teoritas, barulah 

mendesain sebuah penelitian sehingga data-data yang dibutuhkan dapat 

dikumpulkan dan dianalisis guna sampai kepada solusi yang dikehendaki. 

   Dengan penelitian kualitatif ini peneliti mengumpulkan data-data 

terkait dengan integrasi pembelajaran sains dan agama dengan sistem 
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Boarding School untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di 

MAN 1 Kendal. 

3. Fokus Penelitian 

    ‖Fokus  penelitian adalah batasan masalah penelitian, yang berisi 

pokok masalah yang masih bersifat umum‖ (Sugiyono, 2019, p. 274) 

Fokus penelitian ini adalah menganalisa pembelajaran sains dan agama 

dengan sistem Boarding School  dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan islam di MAN Kendal, menganalisa model integrasi sains dan 

agama dengan sistem Boarding School untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan islam di MAN Kendal, menganalisis penerapan/implementasi 

integrasi pembelajaran sains dan agama dengan sistem Boarding School, 

serta menganalisa implikasi integrasi sains dan agama dengan sistem 

Boarding School untuk meningkatkan kualitas pendidikan islam di MAN 

Kendal. 

Fokus penelitian diatas meliputi : 

1. Subyek Penelitian 

       Subyek atau sumber data penelitian ini adalah :  

a. Kepalah Sekolah MAN 1 Kendal, sebagai narasumber terkait 

gambaran umum MAN 1 Kendal dan pengawasanya terhadap 

pelaksanaan kegiatan sekolah secara umum serta pembelajaran 

sains dan agama dengan sistem Boarding School untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan agama. 
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b. Guru Mata Pelajaran Sains dan Agama Islam, wakil kepala 

bidang kurikum, Asatidz-ustadzt yang membina/mengajar di 

asrama/pondok Boarding School, siswa terkait dengan integrasi 

pembelajaran sains dan agama dengan sistem Boarding School 

untuk meningkatkan kualitan pendidikan agama islam di MAN 

Kendal.   

c. Tenaga kependidikan MAN 1 Kendal.. 

d. Siswa MAN 1 Kendal, sebagai obyek  dari integrasi pembelajaran 

sains dan agama dengan sistem Boarding School untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan agama. 

4. Data dan Sumber Data Penelitian 

    Sumber data  dalam penelitian terdiri dari dua macam, yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. ―Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2019, p. 296)‖. 

Sumber data primer disini adalah responden di MAN 1 Kendal.  

b. Sedangkan sumber data sekundernya adalah berupa buku, jurnal, tesis, 

hasil penelitian,artikel online, buletin, teori-teori yang terkait dengan 

integrasi pembelajaran sains dan agama dengan sistem boarding 

school , Dokumenter serta sumber lain yang terkait dengan penelitian 

ini. 
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        Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumen.  

5. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Metode Pengumpulan Data  

          Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah Triangulasi.―Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada‖. (Sugiyono, 2019, p. 315) 

Peneliti menggunakan teknik Triangulasi , berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama, yakni observasi 

,wawancara  dan dokumentasi.  

1. Observasi 

    Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para Ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kemyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering 

dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga 

benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang 

sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas 

(Sugiyono, 2019, p. 297).  
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Marshall (1995) menyatakan bahwa ―through observation, the 

researcher learn about behavior nd the meaning attached to those 

behavior‖. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan 

makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2019, p. 297) 

   Data yang diperoleh dari observasi ini berupa gambaran 

 yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan,  pembicaraan, 

 interaksi interpersonal dan lain-lain. Yang menjadi obyek observasi 

 peneliti adalah tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang 

 berlangsung, yakni MAN1 Kendal. Pelaku atau orang-orang 

 yang  sedang memainkan peran tertentu juga menjadi obyek 

 peneliti. Gambaran umum lokasi penelitian, mengenal sistem 

 Boarding School, dan penerapan sistem Boarding School menjadi 

 sasaran observasi bagi peneliti. .Obyek terakhir yang diobservasi 

 adalah kegiatan yang  dilakukan oleh Aktor  dalam situasi yang 

 sedang berlangsung, yakni pembelajaran sains dan agama dengan 

 sistem Boarding School di MAN 1 Kendal. 

2. Wawancara / interview 

     Esterberg (2002) mendevinisikan sebagai berikut : ― 

meeting of two persons to exchange information and idie through 

question and responses in communication and joint construction 

of meaning about a particular topic‖. Wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
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melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019, p. 304). 

   Wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

dari responden, dan menentukan langkah-langkah yang akan 

digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, yakni 

terkait dengan integrasi pembelajaran sains dan agama dengan 

sistem Boarding School terhadap peningkatan kualitas pendidikan 

agama di MAN 1 Kendal. Responden yang menjadi subyek atau 

sumber data di MAN Kendal adalah Kepala MAN Kendal, wakil 

kepala bidang kurikulum, guru yang mengampu mapel sains/IPA, 

Asatid-ustdzah yang membina /mengajar di ma‘had al Aqwam ( 

Boarding School), dan siswa-siswi MAN Kendal. 

3. Dokumentasi 

    Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2019, p. 314) 

          Teknik pengumpulan data dokumen, digunakan Peneliti 

 untuk mendapatkan data terkait dengan keadaan sekolah MAN 1 

 Kendal, yaitu sejarah berdirinya sekolah, letak geografis, data 

 tenaga Pendidik dan Kependidikan, Keadaan siswa, sturktur 

 organisasi, dan data sarana dan prasarana sekolah, serta dokumen 

 lain yang mendukung penelitian ini. 

b. Metode Analisa Data  Sampling (purposive sample) 
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              ―... dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan 

faktor-faktor kontekstual.Jadi maksud sampling dalam hal ini ialah 

untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam 

sumber dan bangunannya (contructions). ....tujuannya adalah untuk 

memerinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. 

Maksud kedua dari sampling adalah menggali informasi yang akan 

menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul‖ (Moleong L. J., 

2017, p. 224) 

6. Tehnik Keabsahan Data 

     ―...Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif antara lain dilakukan perpanjangan pengamatan, 

petingkatan ketekunan dalam penelitian, Triangulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check‖ (Sugiyono, 

2019, p. 365) 

a. Perpanjangan Pengamatan 

           ―...Perpanjangan  Pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru‖. (Sugiyono, 2019, p. 

365). 

Teknik ini digunakan  untuk memeriksa keabsaan data hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai fenomena di lapangan. 

b. Meningkatkan ketekunan 
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          ―Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut 

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 

pasti dan sistematis‖ (Sugiyono, 2019, p. 367). 

       Teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data hasil 

wawancara dengan informan atau subyek penelitian yang berkaitan 

dengan integrasi pembelajaran sains dan agama  dengan sistem 

Boarding School terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama dan 

keabsahan dokumen yang telah dikumpulkan peneliti.  

c. Triangulasi 

           ―...Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu‖.. (Sugiyono, 2019, 

p. 368) 

      Peneliti menggunakan Triangulasi sumber artinya 

membanding kan dan mengecek balik tngkat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. 

7. Tehnik Analisa Data 

   Menurut   Bogdan,  Analisis   data  adalah   proses   mencari   dan  

menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh dari hasil wawancara,  

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data,menjabarkannya ke dalam 
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unit-unit , melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono, 2019, p. 319) 

    Dalam hal ini Peneliti menggunakan analisis data deskriptif 

analisis yang sifatnya pemaknaan, yang dimaksudkan untuk 

mengungkapkan keadaan atau karateristik sumber data. Sesuai dengan 

tujuan penelitian yang akan dicapai , peneliti menggunakan analisa data 

yang bersifat deskriptif, ―penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

memahami makna dan keunikan obyek yang diteliti, memahami proses, 

dan atau interaksi sosial, menggunakan analisis data yang bersikap 

deskriptif‖ (Sugiyono, 2019, p. 348). Maka teknik analisa data dalam 

penelitian ini adalah deskriptif analitik. Dudung Abdurrahman dalam 

bukunya mendefinisikan deskriptif analitik adalah mendeskripsikan dan 

menganalisa semua hal yang menjadi fokus dalam penelitian. (Septiana 

E. E., 2016, p. 14) Ini khususnya yang berkaitan dengan integrasi 

pembelajaran sains dan agama dengan sistem Boarding School  untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan agama islam di MAN 1 Kendal.  

   Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen 

resmi,gambar, foto dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah 

mereduksi data kemudian mengadakan pemeriksaan keabsaan data. 
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   Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kesimpulan induktif, yaitu menarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat 

individual. Pola penalaran induktif dimulai dengan mengemukakan 

pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan 

terbatas dalam menyusun argumentasi dan diaakhiri dengan kesimpulan 

yang bersifat umum. 

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

        Sistematika penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memudahkan memahami paparan yang disajikan peneliti. Sistematika 

penulisan ini terdiri dari tiga bagian : 

1. Bagian awal 

  Pada bagian awal ini dimuat : Halaman Sampul dengan memuat 

judul Tesis, Lembar Berlogo Unwahas (warna hijau muda), Sampul 

Dalam, Halaman Pernyataan Keaslian. Halaman Nota Pembimbing, 

Halaman Pengesahan Tesis, Halaman Moto dan Persembahan, Halaman 

Abstrak, Halaman Pedoman transliterasi, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran 

2. Bagian Isi 

  Bab satu Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan Tesis. 
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  Bab dua Kajian Pustaka. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub 

bab pertama terdiri dari lima kajian riset terdahulu. Sub bab kedua terdiri 

dari kajian teori yang membahas tentang pembelajaran sains dan agama, 

model intregrasi sains dan agama, sistem Boarding School, dan kualitas 

pendidikan agama. Sub bab ketiga adalah adalah kerangka berfikir. 

  Bab tiga Paparan Data dan Hasil Penelitian. Sub bab pertama 

terdiri dari paparan data penelitian di Madrasah Aliyah Negeri Kendal. 

Sub bab kedua terdiri dari penelitian penelitian di Madrasah Aliyah 

Negeri Kendal. 

  Bab empat Pembahasan Hasil Penelitian. Pada bab ini terdiri dari 

pembahasan latar belakang pembelajaran sains dan agama dengan sistem 

Boarding School untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama, 

pembahasan model integrasi yang diimplikasikan dalam pembelajaran 

sains dan agama dengan sistem boarding school untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan agama, dan pembahasan implikasi integrasi 

pembelajaran sains dan agama dengan sistem Boarding School terhadap 

peningkatan  kualitas pendidikan agama di Madrasah Aliyah Negeri 

Kendal. 

  Bab lima Penutup. Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 

3. Bagian Akhir 

  Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-

lampiran,dan daftar riwayat hidup.
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BAB II 

PEMBELAJARAN SAINS DAN AGAMA DENGAN SISTEM BOARDING 

SCHOOL 

 

A. Kajian Riset Terdahulu 

Kajian riset petama adalah Tesis  yang dilakukan oleh St. Fatonah dengan 

judul ―Manajemen Boarding School Dalam peningkatan Prestasi Siswa di 

Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Klaten tahun Pelajaran 2017-2018‖. 

Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini 

memadukan antara pendidkan formal dan pesantren modern (MBS) untuk 

meningkatkan prestasi siswa  terutama dibidang bahasa arab, bahasa iggris 

dan agama.  

Persamaannya dengan penelitian ini yakni menggunakan sistem Boarding 

School sebagai upaya penigkatan kemampuan siswa.  

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian  yakni 

integrasi pembelajaran sains dan agama dalam peningkatan kualitas 

pendidikan agama, dan Manajemen Boarding School.. 

         Kajian riset kedua adalah Tesis penelitian yang dilakukan oleh 

Bukran dengan judul ―Sistem Boarding School Dalam Upaya Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran di SMP Islam Jabal Hikmah‖. Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah fenomenologis. Fokus penelitian pada sisttem 

boarding school yang diterapkan seperti pesantren.tujuan akhir dari sietem 

barding shool ini adalah tercapainya kualitas pembelajaran terutama dalam 
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bidang bahasa arab bahasa inggris, religious community leader, religious 

intelectual yang didukung faktor internal dan eksternal.Untuk mencapai 

tujuan sistem boarding school menyusul jadwal secara sterstruktur, baik  

kegiatan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Upaya peningkatan 

pembelajaran dilakukan secara maksimal dan keseluruhan untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran di SMP Jabal Hikmah.  

Persamaan penelitian Bukran dengan penelitian ini adalah menggunakan 

sistem Boarding School sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. 

Sedangkan perbedaannya  dengan penelitian ini terletak pada fokus 

penelitiannya yakni pembelajaran yang mengintegrasikan antara 

pembelajaran sains dan agama dengan sistem boarding school, dengan 

penelitian Bukran yang menciptakan peserta didik memilki ketrampilan dan 

agama, ketrampilan berbahasa asing, pemimpin masyarakat yang taat 

beragama, serta manusia yang cerdas dan beragama. 

         Kajian pustaka ketiga oleh Lintang Surayya Surya Putri dengan judul 

―Pendidikan Akhlak Melalui Program Boarding School (Studi Kasus di SMA 

Al Izzah Islamic Boarding School Batu Malang)‖. Fokus  riset yang 

dilakukan  Lintang ini terletak pada implementasi pendidikan akhlak melalui 

program Boarding School. Sistem Boarding School di SMA Al Izzah 

memakai kurikulum integral yang memadukan aspel intelektual, mental-

spritual, dan life skill, serta mengajari ketrampilan hidup yakni 

menyelesaikan persoalan-persoalan/masalah-masalah yang mereka alami atau 

di sekitar mereka.Pelajaran akhlak yang diberikan tidak hanya yang 
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berhubungan dengan sessma manusia tapi juga hubungan dengan Allah, dan 

hubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Pendidikan akhlak secara teori 

diberikan disekolah formal SMA Al Izzah dan dipraktekkan dalam 

pembelajaran Boarading School sepulang sekolah formal. Pembiasaan 

berakhalkul karimah dilakukan dalam sistem Boarding School. 

Persamaan penelitian  Lintang dengan penelitian ini yakni sama-sama 

menggunakan sistem Boarding School sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

untuk meningkatkan karakter tertentu pada siswa.  

Sedangkan perbedaannya dengan riset yang akan peneliti lakukan pada MAN 

Kendal yakni pada fokus menganalisis pembelajaran sains dan agama dengan 

sistem Boarding School yang tidak berfokus pada pendidikan akhlak saja tapi 

peningkatan kualitas pendidikan agama yang dikuatkan dengan pembelajaran 

sains. 

         Kajian riset keempat Jurnal oleh Anisa Rizkiani dengan judul ― 

Pengaruh Sistem Boarding School Terhadap Pembentukan Karakter Peserta 

 idik (Penelitian di Ma‘had  arul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut). 

Metode yang yang digunakan metode deskriptif survei dengan cara terjun 

langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang dianalisis. Sistem 

Boarding School pada ma‘had Darul Arqam menunjukkan adanya korelasi, 

benar-benar membentuk karakter peserta didik /santri ma‘had  arul Arqam. 

Sedangkan  riset yang akan dilakukan peneliti berfokus pada peningkatan 

kualitas pendidikan agama dengan sistem Boarding School dengan 

menganalisis integrasi pembelajaran sains dan agama. 
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          Kajian riset  kelima Jurnal penelitian  oleh Anggun Zuhaida, Nur 

Hasanah, Wulan Izzatul Himmah dengan judul ―Model Madrasah Sains 

Integratif: Menakar Konsep dan Strategi Pembelajaran Berbasis Relasi Sains 

dan Agama‖. Pada penelitian ini untuk mengetahui konsep dan strategi relasi 

sains dan agama dalam pembelajaran di Madrasah‖. Relasi sains dan agama 

mengadaptasi dari pendekatan  yang dikembangkan G.Barbour yang terbagi 

atas empat : konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Penelitian relasi 

sains dan agama  dalam pembelajaran dilakukan di MTsN Kota Salatiga dan 

MTs NU Kota Salatiga yang menunjukka hasil yang berbeda. MTsN Kota 

Salatiga dalam komponen konsep sudah pada tatanan integrasi, namun 

komponen strategi masih pada tatanan dialog. Sedangkan pada MTs NU kota 

Salatiga masih pada tatanan dialog baik komponen konsep maupun strategi. 

       Menganalisa dari penelitian-penelitian di atas, menunjukkan bahwa 

penelitian dengan fokus implikasi integrasi pembelajaran sains dan agama 

dengan  sistem boarding school terhadap peningkatan kualitas pendidikan 

agama belum pernah dilakukan. Oleh karena itu peneliti bermaksud 

mengangkat penelitian yang menganalisis implikasi integrasi pembelajaran 

sains dan agama dengan sistem Boarding School terhadap peningkatan 

kualitas pendidikan agama di MAN 1 Kendal. 

Persamaan dengan penelitian ini yakni meneliti relasi sains dan agama pada 

pembelajaran.  

Perbedaannya , relasi sains dan agama pada penelitian ini dilaksanakan 

dengan sistem Boarding School dan konsep relasi atau integrasi yang 
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berbeda. Konsep integrasi Anggun dan kawan-kawan menggunakan konsep 

Ian B.Barbour dan dalam prosesnya tidak memakai sistem Boarding School. 

Sedangkan pada konsep peneliti menggunakan konsep yang diutarakan oleh 

Armahedi Mahzar. 

 

B. Kajian Teori 

    Implikasi integrasi  pembelajaran sains dan agama dengan sistem 

Boarding School  terhadap peningkatkan kualitas pendidikan agama islam 

1. Pembelajaran sains dan agama 

            Dalam proses pembelajaran melibatkan banyak hal untuk 

terjadinya pembelajaran yang efektif. Pembelajaran melibatkan peserta 

didik, guru, sarana prasarana, strategi, dan metode pembelajaran serta 

sumber belajar. Oemar Hamalik mendefinisikan ―Pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas,perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tujuan 

pembelajaran. (Supardi, 2013, p. 164) ―Menurut Mulyasa , Pembelajaran 

pada hakekatnya adalah interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih 

baik. Dalam pembelajaran tersebut banyak sekali faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari diri individu, 

maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan individu tersebut. 

(Ismail, 2008, p. 10) Pembelajaran adalah usaha sadar yang sistematis 
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selalu bertolak dari landasan dan mengindahkan sejumlah unsur-unsur 

tertentu.  Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pembelajaran 

merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan 

masyarakat. 

              Pembelajaran pada peserta didik membuatnya terbentuk pondasi 

pengetahuan bagi dirinya. Pengetahuan yang dimiliki peserta didik 

bersifat dinamis, Ketika mempelajari tentang sesuatu yang berkaitan 

dengan agama, maka tidak bisa dilepaskan dari sains. Sains tumbuh dan 

berkembang karena adanya agama. Perlu adanya sinkronisasi yang baik 

antara pembelajaran sains dan agama agar pembelajaran semakin 

beragam. 

            Integrasi pembelajaran sains dan agama akan meningkatkan 

kualitas pendidikan agama. Prof.Dr.H.Muhtarom,HM. Menyebutkan 

―Bagi komunitas muslim pendidikan islam bukan sekedar mendidik 

aspek religius yang menyangkut hubungan dengan Allah saja, tetapi 

karena Islam adalah agama peradaban, mempunyai sistem akidah, ibadah 

dan sistem hidup yang menyeluruh untuk manusia, maka pendidikan 

Islam berorentasi pada kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan 

(Muhtarom, 2010, p. 268)‖.  

       Agar tujuan pembelajaran tercapai dan berkualitas, maka perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Adapun 

prinsip-prinsip belajar dalam pelaksanaan pembelajaran PAI menurut 

Prof. Dr.H. Syaiful Anwar, M.Pd. adalah sebagai berikut : 
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1. Prinsip persiapan (Readiness) 

Kesiapan belajar adalah kondisi fisik-psikis (jasmani-mental) yang 

memungkinkan subjek dapat melakukan belajar. 

2. Prinsip motivasi (Motivation) 

Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang 

menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. 

3. Prinsip perhatian ;  

Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup empat 

ketrampilan, yaitu (1) berorientasi pada suatu masalah, (2) meninjau 

sepintas masalah, (3) memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan 

dan (4) mengabaikan stimuli yang tidak relevan. 

4. Prinsip persepsi ; 

Persepsi adalah suatu proses yang bersifat kompleks yang 

menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang 

diperoleh dari lingkungannya. 

5. Prinsip retensi ; 

Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah 

seseorang mempelajari sesuatu. 

6. Prinsip Transfer ; 

Transfer merupakan suatu proses dimana sesuatu yang pernah 

dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu 
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yang baru (pengaitan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan 

yang baru) (Anwar, 2014). 

            Peserta didik yang memiliki persiapan yang matang baik 

secara fisik maupun psikis akan mudah untuk menerima apa yang 

akan dipelajarinya. Disamping itu, motivasi yang timbul dari diri 

sendiri seorang peserta didik (instrinsik) maupun yang datang dari 

lingkungannya akan mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. 

Perhatian yang besar terhadap apa yang disajikan atau dipelajari, 

akan memudahkan peserta didik bisa menerima dan memilih  stimuli 

yang relevan untuk diproses lebih lanjut. Adapun prisip persepsi,  

retensi dan transfer juga mempengaruhi proses berhasilnya 

pembelajaran peserta didik.  

Keenam prinsip diatas jika dilaksanakan dalam proses pembelajaran 

maka akan terwujud tujuan pembelajaran yang baik, dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

 

a. Pembelajaran  sains  

1. Hakekat  sains 

              Amin Abudullah  dalam bukunya mendefinisikan  

―sains/ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia 

tentang alam yang disimpulkan secara rasional dari hasil-hasil 

analitis kritis terhadap data-data yang diperoleh melalui observasi  
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pada fenomena-fenomena alam‖. (Darmadi, 2017, p. 16). ―Sidi 

Gazalba mendefinisikan ilmu  pengetahuan/sains adalah  hasil 

pengalaman manusia dengan sistem berfikir bebas, sistematis dan 

radikal, bersetumpu atas hasil - hasil penelitian (implicit 

eksperimen) (Darmadi, 2017, p. 17). Orang-orang  yang berfaham,  

bahwa yang ada itu obyek dan subyek, serta sumber ilmu adalah  

pengalaman dan rasio, mengartikan ilmu dengan; pengalaman yang 

dirasionalkan.  Dalam pandangan Nurcholis Majid ―sains adalah 

pelengkap kemampuan untuk menemukan cara yang paling efektif 

dan tepat dalam pelaksanaan dorongan untuk berbuat baik‖. 

(Abdullah, 2020, p. 60) 

   Pandangan Nurcholis Majid sains merupakan interpretasi 

terhadap agama.sebab adanya ketergantungan sains    terhadap sikap 

religius, sebuah hubungan yang dalam  dunia sains  terkungkung 

oleh abad materialistis. 

    Definisi diatas menunjukkan bahwa sains/ilmu pengetahuan 

adalah studi terhadap alam nyata yang obyektif yang dapat diamati 

dan diukur melalui observasi dan  eksperimen.           

2.   Prinsip pengembangan/sifat-sifat  sains 

              Menurut  Suryani  Wonorahardjo  sifat-sifat  sains  adalah;  

Pertama,  analistis, yakni dapat meneliti setiap bagian dari objek 

dengan seksama dan ter struktur. Kedua, logis, yakni dapat 
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dipikirkan dan diamati dengan sederhana dan masuk akal. 

Ketiga,sistematis, yakni urutan penjelasan harus ada dan sifatnya 

logis serta berhubungan dengan sebab akibat. Keempat, Kausatif, 

yakni menjelaskan gejala-gejala alam berdasarkan penyebab-

penyebabnya. Kalau air dipanaskan mendidih, mengapa kalau 

tekanan darah darah tinggi dan tidak terkontrol manusia bisa 

stroke, dan sebagainya. Kelima, kuantitatif, yakni dapat diukur 

dan apa yang dilaporkan   bentuk angka-angka dapat dipercaya 

secara statistika. Angka-angka maupun besaran merupakan hasil 

pengukuran dengan metode metode sains. (Alsurkief, pp. 9-10) 

b. Pembelajaran agama 

         Pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu upaya 

membuat peserta didik dapat belajar dan tertarik untuk terus menerus 

mempelajari agama Islam. 

1). Hakekat agama 

       Pengertian agama secara etimologis/lughawi berasal dari 

bahasa sansekerta yang memiliki beberapa makna.  

    Pertama,  Razak   menyimpulkan  agama  terbentuk  dari kata "a” 

    yang bermakna tidak dan "gama”artinya kacau.   

    Sehingga  agama dapat diartikan dengan tidak kacau  atau teratur. 

     Ia merupakan norma yang memenej dan mengarahkan kehidupan 

    manusia   agar  teratur  dan  tidak  kacau  dalam  mencapai  tujuan 

     tertentu. 
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    Kedua,  Bustanuddin  menyimpulkan ; agama merupakan derivasi 

    dari   kata "a”   berarti  tidak  dan  "gam”  maknanya pergi. Maka 

     agama dapat diartikan tetap (tidak  pergi), tidak putus, atau  tidak 

     hilang.   Hal ini merujuk kepada ajaran yang disampaikan kepada 

     penganutnya   secara  turun  temurun   tentang keabadian   hidup, 

     bahwasanya   ajal  itu  bukanlah  ending   dari segalanya,   karena 

     masih   ada  kehidupan  lagi  yang   abadi  di  alam akhirat 

     (Kuntarto, dkk, 2019, p. 2)  

        Agama dalam arti luas merupakan wahyu Tuhan yang 

mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan, 

manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan  lingkungannya 

-baik yang berupa fisik, sosial, ataupun budaya. Agama 

menyediakan tolak ukur kebenaran sains, yamg menelusuri asal 

muasal sains dan tujuan keberadaan sains. 

Berkaitan dengan agama para ulama mendefinisikan sebagai 

berikut : 

a. Mahmud Syaltut ; ―Agama adalah ketetapan-ketetapan Ilahi 

yang diwahyukan kepada nabi-Nya untuk menjadi pedoman 

hidup manusia‖. 

b. T.M.Hasbi Ash Shiddiqiy : ―Agama adalah dasar Ilahi yang 

didatangkan Allah untuk menjadi pedoman hidup dan 

kehidupan manusia di alam dunia untuk mencapai 
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kesejahteraan dunia dan kesentosaan akhirat‖. 

c. Al-Syihristaniy ;‖Agama adalah ketaatan serta kepatuhan, dan 

terkadang bisa diartikan sebagai pembalasan dan perhitngan 

terhadap amal perbuatan diakhirat‖. 

d. Al-Tahanwiy: ―Agama adalah institusi yang mengarahkan 

orang-orang yang berakal dengan kemauan mereka sendiri 

untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat‖.  

e. Asyaikh Muhamad Abdullah Badran (guru besar al-Ashar) ; 

―agama adalah hubungan antara makhluk dengan Kholiqnya. 

Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya serta tampak 

dalam ibadah yang dilakukan dan tercermin pula dalam 

kesehariannya. (Darmadi, 2017, pp. 14-15) 

f. Nurcholis Majid: ―Agama adalah perasaan yang terletak diatas 

adanya keyakinan kepada keserasian antara kita sendiri dan 

alam raya secara keseluruhan. Agama yang dimaksud dalam 

hal ini ialah keimanan dan keyakinan. Keyakinan (iman) akan 

mendorong kita untuk berbuat baik guna mendapat ridha Allah 

Swt‖ (Abdullah, 2020, p. 59) 

Jadi dapat diambil kesimpulan  bahwa agama itu dari Allah 

yang mengatur hubungan antara manusia dan Sang Kholiq 

yang berisi kepercayaan, peribadatan,dan kehidupan manusia 

untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
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2). Karakteristik agama islam 

      Agama islam adalah agama terakhir yang melengkapi 

dan menyempurnakan agama-agama samawi sebelumnya (Yahudi 

dan Nasrani). Kedua agama sawami tersebut sekarang sudah tidak 

mengajarkan prinsip tauhid lagi sebagaimana ajaran agama islam 

yang tetap mengajarkan tauhid sampai sekarang. Kitab Al Qur‘an 

sebagai pedoman umat islam masih tetap autentik memberi 

jaminan akan keorisinalitas ajaran islam yang dibawa oleh nabi 

Muhammad Saw. Islam mengontrol ajaran agama-agama sawami 

yang ada sekarang ini. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam 

QS. At Taubah (9); 30 : 

                            

                              

           

―orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-

orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah 

itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru 

Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah 

mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?‖ 

 Ajaran mereka ini dikontrol oleh islam melalui firman Allah: 

                                   

       

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 

2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala  

sesuatu. 



33 
 

 
 

3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 

4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." 

 

         Agama islam juga sebagai penyempurna dari agama 

samawi sebelumnya nabi Muhammad Saw (Yahudi dan Nasrani) 

yang terbatas oleh ruang dan waktu  serta pengikut tertemtu. 

Firman Allah Swt dalam surah al Ahzab ayat 40 : 

                              

          

―Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki 

di antara kamu[1223]., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup 

nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu‖
3
. 

Di ayat lain Allah berfirman : 

                              

―dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 

manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 

pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. 

Allah juga berfirman : 

                                

―pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai 

Islam itu Jadi agama bagimu (QS. al Maidah ; 3).  

 

                                                           
3
 [1223] Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah ayah dari salah seorang sahabat, 

karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah s.a.w. 
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            Berdasarkan pengertian diatas  dapat diketahui  tentang 

karakteristik agama islam. Abuddinata menyimpulkan 

karakteristik ajaran islam dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Komprehensif (Al Syumuliah) 

Karakteristik agama islam yang bersifat komprehensif (Al 

Syumuliah) dapat dilihat dari segi  kedudukannya atau 

perbandingannya dengan agama-agama samawi lainnya. 

Yakni bahwa ajaran islam adalah agama yang terakhir, yang 

melengkapi dan menyempurnakan agama-agama samawi 

lainnya. Hal ini dinyatakan dalam Al Qur‘an sebagai berikut : 

                              

 

 ―pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, 

dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-

ridhai Islam itu Jadi agama bagimu (QS. al Maidah ; 3).  

 

2. Kritis 

Karakteristik ajaran islam yang bersifat kritis  itu dapat dilihat 

dari segi kedudukan ajaran islam yang memiliki ciri lebih 

tinggi dibandingkan dengan ajaran-ajaran samawi yang 

diturunkan sebelumnya. Maka ajaran islam yang bersumber 

utamanya Al Qur‘an dan al Sunnah menjadi wasit, hakim, 

atau korektor terhadap berbagai kekeliruan yang pernah dibuat 

sebagian penganut agama-agama samawi sebelum islam. 

Keadaan penyimpangan ini dapat dilihat dalam Al Qura‘an : 
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―tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah 

datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, Maka ketahuilah, 

bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana‖(QS.Al 

Baqarah (2);209). 

 

3. Humanis 

Karakteristis ajaran islam Humanis ini dapat dilihat dari upaya 

Islam yang melindungi hak asasi manusia sebagaimana dapat 

dilihat dari segi visi, misi dan tujuannya, yakni bahwa ajaran 

islam memiliki ciri tidak hanya menyejahterakan kehidupan 

dunia atau akhirat saja, melainkan menyejahterakan dunia, 

akhirat, jasmanai dan rohani, individual dan sosial, lahir dan 

batin, tidak hanya bersifat lokal, nasional, atau regional, 

melainka juga bersifat internasional. Hal ini sejalan dengan 

firma Allah Swt : 

                     

                      

              

― dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ―. (QS. 

Qashash (28);77) 
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4. Militansi Moderat 

Karakteristik militansi moderat ajaran islam ini dapat dilihat 

dari segi sumbernya. Yakni bahwa ajaran islam bukan hanya 

berpedoman pada Al Qur‘an dan al Sunnah (normatif), 

melainkan juga berpedoman pada pendapat para ulama dan 

umara (ulu al amri), peninggalan sejarah, adat istiadat dan 

tradisi yang relevan, intuisi, serta berbagai temuan dan teori 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan sumbernya 

yang demikian itu,  ajaran islam mampu beradaptasi dan 

menjelaskan berbagai masalah yang dihadapi manusia. 

5. Dinamis 

Islam adalah agama samawi yang diturunkan terakhir. Ia 

menjadi pedoman hidup umat manusia sampai akhir zaman. 

Selanjutnya karena keadaan zaman dari waktu ke waktu selalu 

berubah, maka ajaran islam juga  harus mengikuti dinamika 

ini. Diantara cara untuk menampung dinamika masyarakat ini, 

ajaran islam menyediakan peluang atau space untuk para 

ulama untuk melakukan reinterpretasi dan reformulasi tehadap 

ajaran islam tersebut, yakni dengan menyediakan ayat-ayat Al 

Qur‘an yang bersifat intepretable (dzanni al dalalah) yaitu 

ayat yang bersifat mutasyabihat. Allah berfirman dalam Qs. 

Ali Imran (3);7. 

6. Toleran 
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Karakteristik ajaran islam yang toleran ini dapat dilihat dari 

segi sifatnya yang menyatakan, bahwa agama yang paling 

benar disisi Allah adalah islam. Namun pada sisi lain islam 

juga menghormati  eksistensi agama lain, dan sekaligus 

memberikan kesempatan pada agama ini untuk berkembang, 

dianut oleh umat manusia, bersikap toleran, tidak 

menyalahkan atau mengolok-olok, serta agar hidup 

berdampingan dengan agama lain. Allah berfirman : 

                               

                             

              

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 

2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 

3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 

4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu   

sembah, 

5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan  

yang aku sembah. 

6. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." 
 

            Karakteristik ajaran islam yang bersifat inklusif ini 

tidak hanya bersifat normatif atau teori yang tertulis dalam 

kitab suci, melainkan telah dipraktekkan oleh umat islam 

ketika berkuasa di Spanyol, India, dan lain sebagainya. 

7. Kosmopolit 

Karakteristik kosmopolit yang dimiliki ajaran islam dapat 

dilihat pada sikap islam yang menjadikan seluruh umat 
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manusia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, Tanah 

Air, dan lainnya sebagai sasarannya. Islam bukan hanya untuk 

suatu bangsa atau kelompok tertentu, melainkan untuk semua 

umat manusia. 

8. Responsif 

Karakteristik ajaran islam yang responsif dapat dilihat dari 

awal kedatangan islam pertama kali yang sudah terlibat 

dengan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Di 

Mekkah misalnya masyarakat memuja harta, kasta dan tahta , 

melakukan praktek bisnis yang menghalalkan segala cara, 

seperti mengurangi timbangan, mengurangi takaran, praktik 

riba, sumpah palsu, perbudakan, dan lain sebagainya. 

Keaadaan masyarakat yang demikian itu direspon oleh islam 

sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur‘an dan Al Sunnah. 

Islam datang bukan dalam ruang yang hampa masalah, 

melainkan dalam suasana pergulatan dalam memecahkan 

berbagai masalah. Allah berfirman : 

                                

         

    

― ialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya 

(memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan 

kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). dan adalah 

Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman 

(QS.Al Ahzab (33);43).. 
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9. Progresif dan inovatif 

Sebagai akibat dari peran dan fungsinya dalam menjawab 

berbagai masalah yang beraneka ragam dan selalu mengalami 

baik dari segi jenis, bentuk, sifat maupun volumenya, maka 

ajaran islam harus senantiasa memperbarui dirinya dari waktu 

ke waktu dalam bentuk pemikiran baru dan kontekstual 

dengan barbagai kehidupan masyarakat. Dengan demikian, 

islam tidak akan ketinggalan zaman, dan senantiasa 

memperbarui dirinya. Karakteristik islam yang demikian ini 

sejalan dengan pepatah ahli hikmah seperti berikut ini :  

 هِسِمْأَ نْمِ اءًوَسَ هِمِوْيَ لُمَعَ انَكَ نْمَوَ ‚حٌابِرَ وَهُفَ هِسِمْأَ نْمِ ارًيْخَ هِمِوْيَ لُمَعَ انَكَ نْمَ

نٌوْعُلْمَوَهُفَ هِسِمْأَ نْمِ ارًّشَ هِمِوْيَ لُمَعَ انَكَ نْمَوَ ‚رٌاسِخَ وَهُفَ . 

―Barangsiapa yang amal perbuatannya hari ini lebih baik dari 

hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung , dan 

barangsiapa yang perbuatannya hari ini sama dengan kemarin, 

maka itulah orang merugi; dan barangsiapa yang amal 

perbuatannya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka 

itulah orang yang celaka‖. 

 

10. Rasional 

Ajaran islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al Qur‘an 

dan Hadis selain memuat perintah juga larangan. Seluruh 

perintah Allah Swt seperti shalat, puasa, zakat dan haji sejalan 

dengan akal pikiran dan kebutuhan manusia yang bersifat 

spritual dan moral. Dengan melaksanakan berbagai perintah 

ini, manusia selain akan memiliki ketenangan jiwa, juga 

kehidupan yang lurus dan berakhlak mulia sebagai suatu 
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syarat guna mewujudkan keadaan masyarakat yang rukun, 

damai, tertib, harmonis tolong menolong,dan sebagainya.  

Demikian pula adanya larangan Allah Swt seperti berjudi, 

minuman khamar, berzina, menyekutukan Tuhan, dan 

membunuh juga sejalan dengan akal pikiran manusia, karena 

berbagai perbuatan ini akan merugikan bagi orang 

melakukannya (Nata, 2011) 

       Dengan memiliki sepuluh karakteristik diatas, ajaran 

islam menujukkan sebagai agama yang lengkap dan sempurna, 

serta dapat menjadi jalan hidup semua umat manusia sampai akhir 

zaman. 

       (Darmadi, 2017, pp. 22-23)  menarik kesimpulan tentang 

Karakteristis agama islam antara lain : 

1.  Rabbaniyyah (bersumber langsung dari Allah    SWT.) 

2.  Insaniyyah ‗Alamiyyah (Humanisme yang bersifat  universal. 

3.   Syammil Mutakammil (integral menyeluruh dan sempurna) 

4.   Al-Basathah (mudah). 

5.   Al-‗Adalah (keadilan) 

6.   Tsabit wa al-maruah (konstan dan fleksibel).  

 

Agama islam adalah agama samawi , agama yang diturunkan oleh 

Allah Swt. Yang ajarannya semua bersumber dari Nya. Surah Ar 

Rahman ;  

                        

                  

―Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 
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(melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak 

dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan‖. (Departemen 

Agama RI,1998 : 887) 

 

        Agama Islam adalah agama Insaniyah ‗Alamiyah, yakni 

agama universal yang diturunkan untuk semua  manusia dan 

berlaku sepanjang zaman. Agama islam juga menyangkut seluruh 

aspek kehidupan. Allah berfirman  dalam surah saba‘ ayat 28 : 

                      

         

― an Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat 

manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 

pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui 

(Depag RI, 1998, p. 688). 

 
                  Agama islam tidak mempersulit umatnya dalam menjalankan  agamanya, 

sebagaimana sabda Nabi Saw.dalam kitab  Riyadus Sholihin disebutkan :  

       ٬اوْرُنفِّالَُا وَوْرُشِّبَوَ اوْرُسِّعَتُالَاوَوْرُسِّيَ الَقَ مَلَّسَوَ هِيْلَعَىهللاُلَّصَيِّبِالنَّنِعَ هُنْعَ هللاُيََضِِرَسٍنَأَنْعَوَ

 متفقعليه ―                                                                                           

Artinya : Dari Anas Ra. Dari Nabi Muhammad Saw. Bersabda 

―beri kemudahan bagi orang-orang (tentang hal-hal keagamaan) 

dan jangan mempersulit mereka dan beri mereka kabar baik dan 

jangan membuat mereka lari (dari islam)HR.Bukhari-Muslim 

(An-Nawawi, p. 307) 

 

    Agama islam adalah yang universal dan mengakui pluralisme. 

Agama  islam mengajarkan kepada umatnya bersifat toleran, 

pemaaf, tidak memaksakan dan saling menghargai.  
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 ―Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

Sesungguhnya  telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 

sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 

beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang 

kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus.dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.Al-

Baqarah(2);256. (Depag RI, 1998, p. 63) 

 

2. Model Integrasi  sains dan agama 

a. Pendekatan pembelajaran sains dan agama 

      Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang saling 

mendukung dengan setiap proyek ataupun problem yang diberikan 

oleh guru. Terlebih dalam materi agama yang diintegrasikan dengan 

sains, perlu adanya sinkronisasi yang baik agar pembelajaran semakin 

beragam. 

       Pendekatan ilmiah harus memenuhi kaidah-kaidah 

pembelajaran yang harus dipenuhi, yaitu materi pembelajaran berbasis 

fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau 

penalaran tertentu; interaksi antar peserta didik, guru dan peserta didik 

harus terlepas dari prasangka, pemikiran yang subjektif atau penalaran 

yang keluar dari alur berpikir logis; lalu mendorong peserta didik 

untuk berpikir kritis, analitis dan tepat dalam mengidentifikasi, 
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memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan subsatansi 

atau materi pembelajaran; kemudian kaidah pendekatan ilmiah harus 

berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan; dan yang terakhir tujuan pembelajaran harus 

dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem penyajiannya. 

(Muhammad Fajrul Bahri, 2019, p. 240) 

  Salah satu kaidah dalam memahami integrasi agama dan 

sains yaitu melalui kemampuan berpikir kritis. kemampuan berpikir 

kritis adalah proses pengolahan informasi yang di dapatkan oleh anak 

melalui kegiatan-kegiatan yang telah dialami maupun yang belum 

dialami untuk mendapatkan makna yang berarti dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan yang dihadapi. Kemampuan berpikir kritis dalam 

ranah integrasi agama dan sains menuntut anak untuk bisa 

menghubungkan konsep agama yang memiliki pembuktian ilmiah 

dengan sains yang ada di sekitarnya, sehingga pemahaman anak tidak 

stagnan pada satu aspek saja, tetapi bisa berkembang ke ranah yang 

lain pula. Mengacu pada indikator yang telah dijelaskan, dapat 

disimpulkan aspek-aspek dalam kemampuan berpikir kritis yaitu 

menganalisis, membandingkan, menghubungkan, dan mengevaluasi. 

b. Macam-macam pendekatan pembelajaran sains dan agama 

           Pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta 

didik dalam mencari tahu dari sumber, merumuskan permasalahan, 

berpikir analitis dan kerjasama serta berkolaborasi dalam 
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menyelesaikan masalah. Adapun penjelasan mengenai framework 

pembelajaran abad 21 sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical-

Thinking and Problem-Solving Skills), adalah kemampuan berpikir 

secara kritis,lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks 

pemecahan masalah. Peserta didik dilatih untuk memberikan 

penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan 

yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem. Peserta didik 

juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, 

peserta didik juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan 

mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah; 

2. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (Communication and 

Collaboration Skills); 

3. Pembelajaran secara berkelompok, kooperatif melatih peserta didik 

untuk berkolaborasidan bekerjasama. Hal ini juga untuk 

menanamkan kemampuan bersosialisasi dan mengendalikan ego 

serta emosi. Dengan demikian, melalui kolaborasi akan tercipta 

kebersamaan, rasa memiliki, tanggung jawab, dan kepedulian 

antara anggota;               

4. Kemampuan mencipta dan membaharui (Creativity and  Innovation 

Skills), mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk 

menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif; dan 



45 
 

 
 

5.    Literasi teknologi informasi dan komunikasi (Information and 

Communications Technology Literacy) untuk meningkatkan 

kinerja dan aktivitas sehari-hari (KMA 183, 2019, p. 52). 

       Selain itu untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk 

menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok 

maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

menghasilkan karya (project based learning), dan pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning). 

      Adapun  pemilihan pendekatan pembelajaran antara lain ; 

Tematik (dalam satu mata pelajaran) dan /atau tematik terpadu 

(tematik antar pelajaran) dan/atau sainstifik
4
 (pendekatan ilmiah) 

dan/atau inkuiri (penelitian) dan penyingkapan (discovery) dan/atau 

pembelajaran yang menghasilkan karya (project based learning) 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) disesuaikan 

dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan (KMA 183, 

2019, p. 61), 

c. Model integrasi  sains dan agama 

Ada beberapa model integrasi sains dan agama, yakni model 

Monadik, Diadik, Triadik, Tetradik,dan Pentadik.  

     Model pertama, yaitu Monadik, model ini populer di kalangan 

fundamentalis, religius,  ataupun sekuler. ― Yang religius menyatakan 

                                                           
4 Pembelajaran sainstifik yaitu pembelajaran berbasis metode Ilmiah di mana pembelajaran 

Agama Islam harus diulang dengan prinsip-prinsip Ilmiah (obyektif Rasional, impiris/faktual) 

sesuai dengan semangat kurikulum 2013 
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agama adalah keseluruhan yang mengandung semua cabang 

kebudayaan. Sedangkan yang sekuler menganggap agama sebagai 

salah satu cabang kebudayaan. Dalam fundamentalisme religius, 

agama dianggap sebagai satu-satunya kebenaran dan sains hanyalah 

satu cabang kebudayaan, sedangkan dalam fundamentalime sekuler 

kebudayaanlah yang meropakan ekspresi manusia dalam mewujudkan 

kehidupan yang berdasarkan sains sebagai satu-satunya kebenaran. 

(Mahzar, 2005, pp. 94-95)  Pada model Monadik ini hubungan antara 

agama dan sains terjadi adanya konflik, maka tidak bisa digunakan 

sebagai landasan integrasi sains dan agama pada lembaga pendidikan. 

Seperti yang dipetakan Ian Barbour atau John F.Haught. 

     Model  kedua, yaitu Diadik. Ada beberapa varian dari model 

ini; ―pertama mengatakan bahwa sains dan agama adalah dua 

kebenaran yang setara. Sains membicarakan fakta alamiah,  sedang 

kan agama membicarakan nilai Ilahiah (‖Einstein merumusakan 

secara jelas ―Science without religion is limb; religion without science 

is blind” ). Model ini disebut sebagai model Diadik 

Kompartementer‖. (Mahzar, 2005, pp. 95-96). Varian kedua yaitu 

sains dan agama adalah sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. 

Sebagaimana pandangan Fritjof Capra : ―Sains tak membutukhan 

mistisme, dan mistisme tak membutuhkan sains, akan tetapi manusia 

membutuhkan keduanya. Model ini adalah Diadik Komplamenter. 

Varian ketiga ini digambarkan dua buah lingkaran besar yang saling 
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berpotongan. Jika kedua lingkaran itu mencerminkan sains dan agama, 

akan terdapat sebuah kesamaan. Kesamaan itulah yang merupakan 

bahan bagi dialog antara sains dan agama. Model ini disebut Diadik 

Dialogis. 

    Model ketiga, yaitu Triadik, sebagai suatu koreksi  terhadap 

Diadik independen. Ada unsur ketiga yang menjembatani sains dan 

agama, yaitu filsafat. Model ini diajukan oleh kaum teosofis yang 

bersemboyan ―There is no religion higher than Truth‖. Kebenaran 

―truth‘ adalah kesamaan antara sains, filsafat dan agama. Pada model 

ini kebudayaanlah (humaniora dan ilmu-ilmu kebudayaan) yang 

menjembatani sains dan agama . 

  Model keempat, yaitu Tetradik  Ken Wilber sebagai 

interpretasi dari model Diadik Komplementer, adalah identifikasi 

koplementasi ―sains/agama‖ dengan komplementasi  ‗luar/dalam‖. 

Pemilahan luar/dalam identik dengan pemilahan ―obyek/subyek‘ 

dalam perspektif epistimologi. Pada model tetradik ini ada empat 

kuadrat keilmuan , yaitu ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu  keagamaan, 

ilmu-ilmu kebudayaan, dan ilmu-ilmu ketehnikan (Mahzar, 2005) 

 Model kelima, yaitu Pentadik (Paradigma Integralisme 

Islam). Pada model Pentadik ini berbeda dengan model Tetradik Ken 

Wilber. Jika pada model Tetradik ada empat kategori keilmuan yang 

bersesuaian dengan kategori –kategiri materi, energi, informasi, dan 

nilai-nilai dalam integralisme islam, maka pada model Pentadik ini 
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ada kategori kelima, yaitu kategori sumber yang merupakan sumber 

esensial bagi kategori nilai-nilai.  Kelima kategori integralisme islam 

(materi, sumber, energi, informasi dan nilai-nilai) ; bukan tersusun 

secara sejajar, melainkan tersusun sebagai suatu perjenjangan 

menegak atau hierarki. Hierarki itu berjenjang dari materi ke sumber, 

melalui energi, informasi, dan nilai-nilai. Sebenarnya,  hierarki 

kategori integralis ini tidak berbeda dengan perumusan kontemporer 

bagi hierarki dasar yang secara implisit terstruktur dalam berbagai 

tradisi pemikiran islam ; tasawuf, fiqih, kalam, dan hikmat. (Mahzar, 

2005, pp. 100-101).  

  Keempat intisari ilmu-ilmu islam itu masing-masing dapat 

dijadikan sebagai paradigma epistimologis, axiologis, teologis dan 

kosmologis bagi sains. Keempat paradigma sains islami itu dapat 

menggantikan tiga paradigma sains modern; rasionalisme sebagai 

paradigma epistimologis, humanisme sebagai paradigma aksiologis, 

dan materialisme sebagai paradigma ontologis. 

 Orientasi sains islam, paradigma ilmu dinyatakan secara 

eksplisit dan dibangun diatas kebenaran wahyu berupa firman-firman-

Nya yang ditulis dalam kitab suci Al Qur‘an karim yang diwahyukan 

kepada nabi  dan Rasul-Nya yang terakhir Muhammad Saw. 

Paradigma epistimologis keilmuan islam adalah hierarki organ 

pengetahuan dari jism hingga ruh (tasawuf), dan paradigma aksiologis 

keilmuan islam adalah hierarki nilai dan ‗urf hingga qur‘ani. 
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Sedangkan paradigma ontologis keilmuan islam adalah hierarki dari 

kuasa materiil yang merupakan kenyataan akhir yang mutlak. 

Semuanya mencerminkan struktur pentadik keilmuan islam. Struktur 

pentadik ini dapat meletakkan klasifikasi keilmuan islam menjadi 

empat, yaitu ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu kebudayaan ilmu-ilmu 

terapan, dan ilmu-ilmu kealaman bersesuaian dengan kategori integral 

nilai, informasi, energi dan materi. Keempat ilmu –ilmu tersebut 

mendapat ruhnya dari ilmu Al Qur‘an, yang berkesesuaian dengan 

kategori sumber, dan merupakan sumber ilham ilmiah yang tak henti-

hentinya. (Mahzar, 2005, p. 104) 

 Terkait dengan ilmu pengetahuan dan agama Abudin Nata 

menyimpulkan;  Umat islam mempunyai pertimbangan dan alasan 

untuk melakukan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, 

antara lain ; didalam Al Qur‘an terdapat ayat-ayat yang mendorong 

umat manusia agar mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikian 

pula di dalam Hadis Rasulullah Saw. Al Qur‘an sebagaimana 

dikemukakan Afzalur Rahman, telah menambahkan dimensi baru 

terhadap studi mengenai fenomena jagat raya dan membantu pikiran 

manusia melakukan terobosan terhadap batas penghalang dari alam 

materi. Al Qur‘an menunjukkan bahwa materi yang merupakan obyek 

atau bahan kajian ilmu pengetahuan bukanlah suatu yang kotor dan 

tanpa nilai, melainkan sesuatu yang di dalamnya terdapat tanda-tanda 

yang membimbing manusia kepada Allah serta kegaiban dan 
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keagunganNya  alam semesta yang sangat luas adalah ciptaan Allah, 

dan Al Qur‘an mengajak manusia untuk menyelidikinya, 

mengungkapkan keajaiban dan kegaibannya, serta berusaha 

memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah ruah untuk 

kesejahteraan hidupnya. 

Ajaran Islam juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan guna 

meningkatkan kualitas hidup manusia, mendorong kemajuan, dan 

kesejahteraan hidup manusia. Dalam setiap amal yang dilakukan harus 

disertai ilmu pengetahuan yang terkait dengannya (Nata, 2011, pp. 

361-362). 

          Ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya berasal dari 

Allah SWT. Maka penggunaannya pun harus sejalan dengan kehendak 

Allah SWT, yakni untuk tujuan ibadah kepada-Nya, yakni 

menggunakannya untuk mengatasi berbagai masalah dalam 

kehidupan, mengupayakan terciptanya keadaan hidup yang makin 

nyaman, dan sejahtera baik secara materiil maupun spiritual. Selain itu 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus dapat membawa 

manusia semakin dekat, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.  

Hubungan Al Qur‘an dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dengan 

banyaknya ilmu pengetahuan yang tersimpul didalamnya, bukan pula 

dengan menunjukkan kebenaran teori-teori ilmiah. Tetapi pembahasan 

hendaknya diletakkan pada proporsi yang lebih tepat sesuai dengan 

kemurnian dan kesucian Al Qur‘an dan sesuai pula dengan logika 
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ilmu pengetahuan itu sendiri. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi menurut islam harus ditujukan untuk 

membawa manusia semakin bertaqwa kepada Allah SWT, karena 

melalui berbagai teori ilmu pengetahuan yang ia peroleh dari hasil 

pengamatan, penelitian dan percobaan terhadap berbagai tanda 

kekuasaan Tuhan yang terdapat di jagat raya, pada hakikatnya adalah 

ciptaan Tuhan dan hukum Tuhan. Seorang peneliti yang yang 

menemukan teori bukanlah sorang pencipta teori, tetapi sebagai 

penemu, yakni menemukan berbagai teori yang berasal dari 

pemahaman terhadap sunnatullah. Sebagaimana firman Allah SWT : 

                                         

                               

                            

                   

 

 ―Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari 

langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang 

beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-

garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) 

yang hitam pekat‖ (QS.Faaathir (35);27.. 

―dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan 

binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan 

jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-

hamba-Nya, hanyalah ulama[1258]
5
. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Pengampun‖ (QS.Faathit (35);28. (Nata, 2011, pp. 

367-368). 

                                                           
5
 [1258] Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui 

kebesaran dan kekuasaan Allah. 
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    Menurut Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu pengetahuan yang 

dipelajari manusia terbagi dalam dua bagian;  

Pertama, Aqli, yakni ilmu alami bagi manusia yang dapat diperoleh 

dengan akal dan pikirannya. 

Ilmu Aqli adalah ilmu-ilmu hikmat dan filsafat. Ilmu ini  dapat 

dipelajari manusia lewat akal dan pemikirannya secara natural. 

Manusia dapat mempelajari berbagai tema, permasalahannya dan 

pembuktiannya, dan cara pengajarannya dengan wawasan 

kemanusiannya hingga ia dapat mempelajarinya, mempelajari teori-

teorinya, dan mendorongnya untuk melakukan koreksi dari kesalahan 

yang ada dengan daya dan kekuatan pemikirannya sebagai manusia.  

       Ilmu-ilmu aqli , yakni hikmat dan filsafat ini mencakup empat 

ilmu:  Ilmu logika (Manthiq), Ilmu Fisika (Al-Ilmu ath-Thabi‘i), Ilmu 

Teologi (Al-‗Ilm Al-Ilahi atau ilmu Ketuhanan), dan ilmu yang 

mengamati tentang ukuran-ukuran, yang mencakup empat cabang 

ilmu dan dinamakan At-Ta‘lim atau pengajaran-pengajaran. 

Ilmu Logika, yaitu ilmu yang menghindarkan manusia dari kesalahan 

penalaran dalam mencari berbagai tuntutan yang belum diketahui 

melalui beberapa perkara yang sudah diketahui dan jelas. 

Ilmu fisika, yaitu dengan melakukan pengamatan empiris terhadap 

berbagai materi seperti materi dan unsur-unsurnya dan yang dibentuk 

darinya seperti barang tambang, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-
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benda angkasa, dan gerakan-gerakan alami. Para Filosof  juga 

mengamati psikologi yang menimbulkan gerak dan lainnya. 

Ilmu Teologi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal 

metafisik seperti ruh-ruh. 

Ilmu keempat yaitu  ilmu yang mengamati tentang ukuran-ukuran, 

yaitu ; pertama, Ilmu Tehnik, yaitu ilmu yang meneliti tentang ukuran-

ukuran secara umum. Kedua, Ilmu Aritmatika atau ilmu hitung, 

merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari operasi dasar 

bilangan dan angka-angka. Ketiga, Ilmu musik, yatu mengetahui 

ukuran standar nada dan kesesuaian irama antara nada yang satu 

dengan nada yang lain. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan bilangan atau not angka. Keempat, Astronomi atau ilmu 

perbintangan, yaitu ilmu pengetahuan yang berfungsi menentukan 

bentuk orbit, posisi dan jumlah planet dan bintang-bintang, baik yang 

berputar maupun yang tetap. Masing-masing ilmu memiliki beberapa 

cabang. 

       Diantara cabang-cabang Ilmu Alam adalah Kedokteran. Dari 

cabang Ilmu Bilangan adalah matematika, Faraidh, dan Muamalah. 

Diantara cabang Ilmu Astronomi adalah tabel-tabel astronomi yang 

berisi hukum-hukum perhitungan pergerakan bintang-bintang dan data 

untuk mengetahui pada saat tertentu ketika diinginkan. Diantara 

cabang-cabang ilmu perbintangan adalah Ilmu Hukum Perbintangan. 
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Kedua, Naqli, yakni ilmu yang diperoleh dari orang yang 

mengajarkannya. Naqli adalah ilmu-ilmu yang diajarkan dan 

ditransformasikan . Ilmu-ilmu ini disandarkan pada informasi dari 

orang yang diutus untuk menyampaikannya. Akal tidak mempunyai 

tempat dalam ilmu-ilmu ini kecuali menarik kesimpulan dari kaidah-

kaidah utama untuk cabang-cabang permasalahannya. Sebab-sebab 

cabang permasalahan yang baru terjadi dikemudian hari tidak 

termasuk dalam koridor an Naql al-Kulli atau transformasi secara total 

ketika diturunkan. Karenanya hal ini membutuhkan penyetaraan 

melalui qiyas atau analogi. 

Semua naqli ini bersumber dari syariat, yakni Kitabullah dan Sunnah 

Rasulullah Saw. Yang merupakan peraturan bagi kita dari Allah SWT 

dan Rasul-Nya.  Adapun cabang-cabang ilmu naqli ini antara lain  

Ilmu Tafsir, Ilmu Qira‘at, Ilmu—ilmu Hadis, Ilmu Ushul Faqih, Ilmu 

Fiqih, Ilmu Kalam, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu 

bahasa, yakni Ilmu bahasa, ilmu tata bahasa, ilmu bayan, dan ilmu 

sastra. 

       Ilmu-ilmu diatas adalah ilmu syari‘at yang diturunkanAllah 

kepada utusannya yang menyampaikan syari‘at tersebut (Khaldun, 

2001). 

 

3. Sistem Boarding School 

a. Konsep Sistem Boarding School 
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        Makna sistem Islamic Boarding School pada hakekat 

nya sama dengan pondok pesantren, yang membedakan Konsep 

sistem Boarding School ialah pada sistemnya. Jika pesantren 

sistemnya identik dengan tradisionals, maka Islamic Boarding 

School lebih dikenal dengan memadukan dua sistem, yakni 

sistem modern dan sistem tradisional. Dengan demikian, sistem 

Islamic Boarding School dimaknai sebagai totalitas interaksi 

dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerjasama 

secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain selama 24 

jam guna tercapainya tujuan pendidikan yang telah menjadi 

cita-cita bersama para pelakunya. (Syahri, 2019, p. 78) 

Kemudian menurut Maksudin (2010:15) berpendapat ―Boarding 

school adalah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya 

belajar, tetapi mereka bertempat tinggal dan hidup menyatu di 

lembaga tersebut (Riskiani, 2012, p. 13) 

b. Karakteristik sistem Boarding School 

        Menurut Ibnu Miskawaih ajaran pokok etika islam atau 

karakter islami ; 

1) Teori Fadlail (keutamaan). Setiap keutamaan jalan tengah 

memiliki cabangnya masing-masing, atau membawahi sifat-

sifat yang baik lainnya, yaitu; 

a. Hikmah atau kebijaksanaan memiliki tujuh cabang, yaitu 

ketajaman intelengensi, kuat ingatan, rasionalitas, 
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tangkas, jernih ingatan, dan mudah dalam belajar sebagai 

pro-kondisi untuk mendapat hikmah. 

b. Al Iffah atau menjaga kesucian diri, yang meimliki 12 

cabang, yaitu malu, ketenangan, sabar, dermawan, 

kemerdekaan, bersahaja, kecenderungan pada kebaikan, 

keteraturan, menghias diri dengan kebaikan, 

meninggalkan yang tidak baik, ketenangan dan kehati-

hatian. 

c. Syaja‘ah (keberanian), berkembang menjadi sembilan 

cabang, yaitu berjiwa besar, pantang takut, ketengangan, 

keuletan, murah hati, menahan diri, keperkasaan, dan 

memiliki daya tahan yang kuat, dan senang bekerja berat. 

d. Al‗Adalah (keadilan /keseimbanan) ;keadilan alam, 

keadilan adat istiadat, dan keadilan Tuhan. 

2) Teori kamal (kesempurnaan). Kesempurnaan manusia ada 

dua macam karena dua hikmah, yaitu; 

a. Nazhariyah (teoritis). Hikmah nazhariyah membuat 

manusia cenderung kepada ilmu dan pengetahuan. 

b. ‗Amaliyah dan khuluqiyah (praktis);kesempurnaan 

karakter. 

3) Teori Sa‘adah (kebahagiaan), kebahagiaan akhirat terletak 

pada kenikmatan ruhani, kenikmatan material harus 

didahului oleh sakit dan berbagai kekurangan dimana 
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kenikmatan adalah akhir dari sakit. 

4) Teori Khoirot (kebaikan), kebaikan selalu membawa 

kebahagiaan. 

5) Teori Mahabbah (cinta). Cinta diklasifikasikan ke dalam 

empat bentuk mahabbah, antara lain; 

a. Cinta yang berdasarkan kenikmatan 

b. Cinta yang berdasarkan manfaat 

c. Cinta yang berdasarkan kebaikan 

d. Cinta perpaduan antara ketiganya. 

Berdasarkan kedudukan-kedudukan diatas manusia akan 

bahagia, jika memiliki empat kualitas, yaitu kemauan kuat 

dan semangat, ilmu-ilmu yang hakiki dan pengetahuan yang 

pasti, malu akan kebodohan dan kuranganya kewaspadaan 

jiwa, dan tekun melakukan kabajikan-kebajikan sebatas 

kemampuannya. Keempat faktor inilah penyebab kedekatan 

dengan Allah.  

             Disisi lain sekolah bersistem boarding school 

Memiliki tata nilai yang baik untuk diterapkan pada siswa 

idealnya seperti nilai tawasuth, moderat, tawazun, menjaga 

keseimbangan, keharmonisan, tasamuh, atau jiwa toleransi 

yang tinggi dan memiliki prinsip keadilan yang teguh. 

(Syahri, 2019, pp. 86-90) 

     Adapun nilai-nilai karakter yang biasa 
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dikembangkan dalam sistem Boarding School adalah 

karakter prestasi, disiplin, takwa, jujur, ikhlas,sederhana, 

dan rajin beribadah. 

c. Materi pembelajaran Boarding School 

        Pelaksanaan pendidikan sistem Boarding school 

disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Materi 

pembelajaran yang biasa dilaksanakan dalam sistem ini antara 

lain; 1) Pengajian kitab kuning, 2) Tahsin dan Tahfidz Al 

Qur‘an, 3) Pembiasaan pola hidup islami, 4) Kegiatan 

pembelajaran di sekolah, 5)Keteladanan Kiai/ Asatidz/Guru, 

dan 6) Budaya sekolah yang islami. 

d. Model pembelajaran Boarding School  

Pembelajaran sistem Boarding School dilaksanakan dengan 

model integrasi pembelajaran empat lingkungan; masjid, 

asrama, alam dan kelas. 

4. Kualitas pendidikan agama Islam 

a. Hakekat kualitas pendidikan agama islam 

             Pendidikan yang berkualitas abad ini sangat dibutuhkan 

masyasarakat saat ini. Sekolah-sekolah bersaing untuk meningkatkan 

mutu/kualitas pendidikan, untuk mendapatkan siswa dengan 

mutu/kualitas yang baik out-put nya. Para pakar mendevinisikan 

kualitas sebagai berikut : 
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Edward Deming (bapak mutu), mutu/kualias sebagai sebuah derajat 

variasi yang terduga standar yang digunakan dan dimiliki 

kebergantungan pada biaya yang rendah. Vincent, secara 

konvensional, kualitas mengacu pada karakteristik secara langsung 

suatu produk seperti performance, reliability,ease of use dan esthetics.. 

(Mukhid, 2007, pp. 122-123) 

Corey, Ketika peserta didik sudah mampu mengikuti tingkah laku 

tertentu yang dikelolah pendidik barulah kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan. Knowles,suatu proses pembelajaran dapat dikatakan 

memiliki kualitas yang baik jika peserta didik sudah terorganisasi 

demi mencapai tujuan pendidikan. (Bukran, 2017, p. 27). 

Para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan mutu/kualitas, namun 

semua untuk memperoleh kualitas pendidikan yang terbaik tidak 

terlepas  dari  peran  peserta  didik  dan  pendidik dalam pembelajaran. 

         Pendidikan agama islam di sekolah tidak terlepas dari sumber 

hukum agama islam, yakni Al Qur‘an dan Hadis, karena sebagai 

pedoman otientik dalam pedoman penggalian keilmuan islam.     

         Dikalangan pakar pendidikan agama islam, pengertian pen 

pendidikan secara etimologi diambil dari bahasa arab, yakni Tarbiyah,  

Ta‘lim,  dan  Ta‘dib. Kata ―tarbiyah‖  merupakan  bentuk masdar kata 

―raba-yurabbu-tarbiyatan‖ artinya ―pemeliharaan‖.Karim  Al-Bastani   

mengartikan ―al-rabb‖ sebagai ―tuan‖, ―pemilik‖, Memperbaiki‖, 

perawatan‖,―tambah‖,―mengumpulkan‖ dan ―memperindah‖. Ibnu 
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Abdillah Muhammad   Bin Abmad Al-Qutubi  dalam  Tafsir  Qurtubi  

mengartikan  kata  al-rabb sebagai ―pemilik‖, ―tuan‖, pemelihara‖, 

―Yang  Maha  Memperbaiki‖, ―Yang Maha Mengatur‖, ―Yang Maha  

Menambah dan Maha Menunaikan. Imam  Fahrur  Razy  berpendapat  

bahwa   al-rabb   merupakan   fonem  yang seakar  dengan  kata  al-

tarbiyah  yang   mempunyai  makna  al-tanmiyah  yaitu  pertumbuhan  

atau  perkembangan. 

       Seperti   yang   diungkapkan  Sayyed   Qutb  bahwa  fonem 

rabbayani  adalah  sebagai  pemelihara anak serta  menumbuhkan 

kematangan  sikap  mental. Untuk  bisa   melakukan tugas seperti  itu  

perlu   ilmu, sikap penyantun,  luas wawasan dan penuh kasih      

sayang (Anwar, 2014, p. 2). 

       Dengan   merujuk  pada kamus-kamus bahasa arab, Abdur -   

Rahman   An - Nahlawi   menggunakan  istilah  pendidikan  Islam 

dengan  kata tarbiyah  yang  berasal dari  tiga  akar  kata   bahasa 

Arab;  pertama raba-yarbu yang artinya bertambah, dan berkem- 

bang. Dengan  merujuk pada Al-Qur‘an surat al-Rum ayat 39.   

kedua;  rabiyayarba  dibandingkan dengan kata khafiyah-yakhfa, 

artinya  yang   terkandung dalam tubuh dan berkembang. Dengan 

merujuk pada Syair Ibnu  Arabi. Ketiga; rabbayarubbu  yang di -

bandingkan  dengan  kata  madda-yamuddu  yang  artinya  mem -

perbaiki,  mengurusi, kepentingan mengatur dan menjaga. 
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          Abdul    Fatah  Jalal   mendefinisikan   tarbiyah  adalah  suatu   

         proses  persiapan dan pemeliharaan  anak didik  pada  masa   kanak -      

        kanak di dalam keluarga (Anwar, 2014, p. 3). 

                                

                  ―dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh                            

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka                                  

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 

kecil" (Depag RI, 1998, p. 428).                    

 

   Kata   tarbiyah  dalam  ayat  di atas  berkaitan erat dengan 

proses persiapan  dan  pemelihara  pada  masa   kanak - kanak  di  

dalam keluarga. Berbeda  dengan  istilah ta’lim yang mempunyai 

jangkauan   arti  yang  lebih luas dan umum karena proses ta’lim tidak 

berhenti   sampai  anak  itu  menjelang dewasa melainkan seumur 

hidup. Jalal berpendapat istilah yang tepat untuk istilah pendidikan   

dalam   islam  adalah  ta‘lim,  merujuk  pada surah   al-Baqarah 30-34 

(Anwar, 2014, p. 3)   

   Dari penyataan diatas menujukkan bahwa pendidikan islam  

lebih  tepat diartikan istilah ta‘lim, karena proses ta‘lim lebih luas 

lebih universal dibanding dengan proses tarbiyah. 

  Alattas  merekomendasikan  istilah ―adab‖ dipandang lebih 

tepat  untuk  menyebutkan  pendidikan  Islam.  Adab  merupakan  

disiplin  tubuh,  jiwa  dan ruh;  disiplin yang  menegaskan pengenalan  

dan  pengakuan  tempat  yang  tepat  dalam   hubungannya dengan   

kemampuan   dan   potensi   jasmaniah,   intelektual  dan ruhaniah;  

pengenalan  dan pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud 
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ditata secara hirarkis sesuai dengan berbagai tingkatan dan derajatnya.  

Adab  didefinisikan  sebagai ungkapan keadilan seperti    dicerminkan  

oleh kearifan. Untuk  itu   adab   dikenal sebagai  ilmu  tentang  tujuan  

mencari  pengetahuan.  Sedangkan tujuan  mencari  pengetahuan  

dalam  Islam  adalah menanamkan kebaikan  dalam  diri  manusia  

sebagai  individu  atau  kelompok  (Anwar, 2014, p. 4) 

   Dari berbagai penjelasan diatas, secara etimologis pengguan  

kata ―tarbiyah‖,  ―ta‘lim‖,  dan  ta‘dib,  pada prinsipnya sama, yaitu  

digunakan  untuk menjelaskan suatu proses dalam menumbuhkan  dan  

mengembangkan  seluruh potensi baik manusia karah kematangannya, 

baik secara fisik, akal, mau- pun kejiawaan. 

    Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat, Pendidikan islam adalah 

pembentukan kepribadian manusia, yakni perubahan sikap dan 

tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran islam. Pendidikan islam 

lebih banyak  ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan 

terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri 

maupun orang lain. Pendidikan islam tidak hanya bersifat teoritis saja, 

tetapi juga praktis. Pendidika islam adalah pendidikan iman dan amal 

(Daradjat, 2014, p. 28). 

   Adapun pengertian pendidikan agama islam menurut Prof. Dr. 

Zakiah Daradjat adalah sebagai berikut : 

a. Pendidikan agama islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik  agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 
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memahami dan mengamalkan ajaran agama islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life). 

b. Pendidikan agama islam ialah pendidikan yang dilaksanakan 

berdasarkan ajaran islam. 

c. Pendidikan agama islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran agama islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap 

anak didik agar nantinya  setelah selesai dari pendidikan ia dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

islam yang telah diyakini secara menyeluruh, serta menjadikan 

ajaran agama islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi 

keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat 

kelak (Daradjat, 2014, p. 86). 

 Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

agama islam adalah merupakan suatu proses bimbingan dan asuhan  

berdasarkan ajaran-ajaran islam terhadap peserta didik untuk menjadi 

insan kamil, dan menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai pandangan 

hidupnya. 

   Secara terminologi pendidikan/pendidikan islam dapat 

definisikan ; 

1. UU  RI nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan sebagai usaha sadar dan terncana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
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peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk 

memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan,  akhlak mulia  serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Ramayulis, 

2017, p. 8) 

2. Ahmad D.Marimba (1987;13), menjelaskan bahwa pendidikan 

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama (Ramayulis, 2017, p. 6) 

3. Hasan Langgulung (1980;87), mengatakan bahwa pendidikan islam 

adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, 

memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai islam yang diselarasikan 

dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik 

hasilnya di akhirat. Langgulung menekankan pendidikan islam 

pada mempersiapkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan dan 

nilai-nilai islam untuk mampu berusaha diatas dunia dan 

memetiknya hasilnya di akhirat. 

4. Muhaimin(2001;37) , mengatakan bahwa ―pendidikan adalah 

aktifitas atau upaya yang sadar dan terencana dirancang untuk 

membatu seseorang mengembangkan pandangan hidup, sikap 

hidup, dan ketrampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunujk 

praktis) maupun mental dan sosial‖ (Basri, 2017, p. 53) 
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b. Ruang lingkup pendidikan islam  

Pendidikan islam memiliki ruang ringkup yang luas dan lintas dimensi 

di dunia dan di akhirat, urusan dunia sekaligus urusan akhirat, yang 

mengarah pada tercapainya hasil akhir suatu pendidikan.  

          Dalam pandangan islam.kompetensi yang harus dicapai 

pendidikan adalah kualitas pribadi yang terintegrasi antara iman, ilmu, 

dan amal. Iman merupakan aktivitas batiniah, wujud fisiknya adalah 

hati )qalb/heart). Ilmu sebagai aktivitas pikiran, wujud fisiknya adalah 

akal (‗aql/brain). Sedangkan amal merupakan aktivitas lahiriyah, 

wujud fisiknya adalah (lebih spesifik pada) tangan (hand). Akitivitas 

ini merupakan wujud kecakapan vokasional. Integrasi ketiga 

kompetensi pendidikan islam, yakni iman, ilmu, dan amalm 

merupakan kompetensi lulusan bagi orang islam (orang beragama). 

Karena iman memerlukan ilmu, demikian juga sebaliknya ilmu 

memerlukan iman. Iman dan ilmu, realisasi keduanya memerlukan 

amal, demikian pula sebaliknya amal akan memiliki makna bila 

didukung dengan iman dan ilmu.  Karena itu aktivitas pendidikan 

harus membekali peserta didik dengan bekal iman, ilmu dan amal 

secara simultan (Ali, Humanisasi Pendidikan dalam Perspektif Islam, 

2010, pp. 57-58). 

           Jadi dapat disimpulkan bahwa  peserta didik untuk dapat 

mencapai tujuan pendidikan harusnya membekali ketiga kompetensi 

pendidikan islam dan dapat mengintegrasikan ketiganya, sehingga 
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akan memiliki wawasan yang luas, yang jauh ke depan, dan akan 

tercapai cita-cita hidupnya. 

            (Mappasiara, 2018, pp. 147-160) Adapun ruang lingkup 

pendidikan islam adalah ; 

1. Perbuatan mendidik.  

Perbuatan mendidik ialah seluruh   kegiatan, tindakan dan sikap 

pendidik sewaktu menghadapi peserta didiknya. 

2. Peserta didik.  

Peserta didik adalah merupakan pihak yang paling penting dalam 

pendidikan. Hal ini disebabkan karena semua upaya yang 

dilakukan adalah demi untuk menggiring anak didik kearah yang 

lebih sempurna. 

3. Dasar dan Tujuan pendidikan.  

Landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari segala 

kegiatan pendidikan adalah untuk membentuk pribadi muslim 

seutuhnya dengan pribadi yang ideal menurut Islam yang meliputi 

aspek-aspek individual, sosial dan intelektual. 

4. Pendidik.  

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan 

Islam, karena berhasil atau tidaknya proses pendidikan adalah 

lebih banyak ditentukan oleh mereka. Sikap dan teladan seorang 
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guru dan peserta didik merupakan unsur yang paling penting 

menunjang keberhasilan pendidikan 

5. Materi Pendidikan Islam.  

Dalam pendidikan Islam tujuan dan materinya adalah merupakan 

dua hal yang tidak boleh dipisahkan dan Al Qur‘an harus selalu 

dijadikan rujukan dalam membangun materi atau teori 

pendidikan, sebab itu maka materi yang disampaikan tidak hanya 

terfokus kepada ilmu agama, tetapi diajarkan juga ilmu alam yang 

dihubungkan dengan Islam, sehingga tidak ada lagi sekularisasi 

dalam pendidikan.  

6. Metode Pendidikan.  

Peranan metode pendidikan berasal dari kenyataan yang 

menunjukkan bahwa materi kurikulum pendidikan Islam tidak 

mungkin akan dapat diajarkan secara keseluruhan, melainkan 

diberikan dengan cara khusus. Penerapan metode bertahap, mulai 

dari metode yang paling sederhana menuju yang kompleks 

merupakan prosedur pendidikan yang diperintahkan Al Qur‘an. 

7. Alat Pendidikan.   

Alat pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindrai, 

khususnya penglihatan dan pendengaran (alat peraga pengajaran) 

baik yang terdapat didalam maupun diluar kelas, yang digunakan 

sebagai alat bantu penghubung (medium komunikasi) dalam 
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proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektifitas 

hasil belajar siswa. 

8. Evaluasi Pendidikan.  

Semua hasil belajar pada dasarnya harus dapat dievaluasi, untuk 

melihat sejauh mana tingkat kecerdasan peserta didik dan 

kekurangannya. Dengan adanya evaluasi, seorang guru 

diharapkan mampu melihat perkembangan pendidikan siswanya, 

apakah pelajaran yang sudah diajarkan di mengerti atau tidak. 

9. Lingkungan Pendidikan. 

 Lingkungan pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan 

peserta didik menurut M. Ngalim Purwanto ada 3 golongan besar, 

yaitu: a. Lingkungan keluarga, yang disebut juga lingkungan 

pertama; b. Lingkungan sekolah, yang disebut juga lingkungan 

kedua; dan c. Lingkungan masyarakat, yang disebut juga 

lingkungan ketiga. 

 

C. Kerangka Berfikir 

         Dalam kurikulum 2013 yang merupakan lanjutan kurikulum berbasis 

kompetensi 2004 dan KTSP 2006 yang mengembangkan sikap, pengetahuan 

dan ketrampilan secara terpadu. Pada kurikulum terbaru lebih ditekankan 

pada pembentukan atau mengembangkan karakter yang dimiliki siswa yang 

mencakup empat aspek, yakni aspek sikap, spritual, kogninif dan psikomotor. 



69 
 

 
 

Dalam KMA 183 tahun 2019 disebutkan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

bisa dengan menggunakan berbagai macam  pendekatan pembelajaran. 

Berkaitan dengan tantangan ini, pembelajaran PAI harus mampu membekali 

peserta didik agar memiliki cara pandang  keberagamaan yang moderat, 

inklusif, toleran dan bersikap religius- holistik integratif yang berorientasi 

kesejahteraan duniawi sekaligus  kebahagiaan ukhrawi dalam konteks 

kehidupan berbangsa dan bernegara  yang berdasarkan kepada 

Pancasila,UUD 1945 dan ber-BhinnekaTunggal Eka.   

         Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama tidak cukup hanya 

dengan mempelajari agama saja dengan mempelajari ayat-ayat qauliyah,  

tetapi dikuatkan dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah, yakni ilmu 

pengetahuan. Walaupun Antara ilmu (sains) dan agama  sebenarnya ada 

perbedaan cukup mendasar yang perlu dipertimbangkan.  

Pertama, mind-set dasarnya berbeda. Ilmu berdasarkan pada etos otonomi 

pemahaman. Seperti ditekankan Francis Bacon dan Newton,  sikap ilmiah 

sejati berangkat dari keberanian berfikir dan mengamati sendiri tanpa 

bersandar pada otoritas orang lain atau instansi supranatural apapun. 

Sedangkan agama sikap dasarnya adalah percaya dan kepasrahan pada 

kehendak otoritas lain, terutama otoritas Tuhan. Jadi jika dalam dunia 

keilmuan ketidakpercayaan (sebelum terbukti) adalah sebuah keutamaan, 

dalam dunia keagamaan, kepercayaanlah yang menjadi keutamaan 

(Sugiharto, 2005, p. 41)  
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Kedua, ilmu relatif lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan baru asalkan 

masuk akal dan ditunjang bukti faktual yang memadai. Agama agak 

sebaliknya, meski diyakini bahwa manusia wajib menggunakan akalnya 

untuk memahami wahyu atau kitab suci, dalam kenyataannya agama-agama 

cenderung sangat defensif terhadap pemahaman-pemahaman baru, bahkan 

agak tabu untuk memerkarakan dirinya sendiri.  

Ketiga, sebenarnya ranah utama wacana agama-agama adalah ranah misteri-

misteri terdalam kehidupan beserta makna-makna pengalaman, yang 

sesungguhnya di luar wilayah atau di luar batas jangkauan ilmu-ilmu empirik. 

Bahasa yang digunakannya pun berbeda. Bahasa-bahasa agama lebih berupa 

bahasa mitos, penuh metafora ataupun retorika, sementara bahasa ilmu adalah 

bahasa faktual, lugas, dan literal. 

    Meskipun demikian ada perbedaan yang mendasar antara ilmu dan 

agama, tentu bisa pula terjadi adanya korelasi antara kedunya, sebagaimana 

teori integrasi model pentadik ; paradigma integralisme islam. Ilmu islam 

dapat dijadikan sebagai paradigma epistimologis, axiologis, dan kosmologis 

bagi sains. (Mahzar, 2005) 

        Implementasi integrasi sains dan agama dalam suatu institusi harus 

meliputi empat implementasi, yaitu pada tataran konsepsional, institusional, 

operasional, dan arsitektural. Konsepsional artinya madrasah sebagai lembaga 

pendidikan harus mampu memahami, mengarahkan, dan mendidik siswanya 

menjadi insan kamil yang selain memahami sains juga memahami ilmu 

agama. Institusional artinya lembaga harus memiliki kebijakan yang tegas 
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mengenai implementasi integrasi sains dan agama (Anggun Zuhaida, 2018) 

Operasional yang artinya kurikulum yang harus memasukkan konsep-konsep 

fundamental ilmu agama beriringan dengan sains yang nantinya diterapkan 

dalam perangkat pembelajaran, materi ajar, serta pelaksanaan pembelajaran. 

Sedangkan tataran arsitektural, madrasah sebagai lembaga pendidikan juga 

selain memiliki ruangan-ruangan pengembangan bidang sains juga harus 

menghidupkan sarana-sarana ibadah seperti mushola dan masjid (Anggun 

Zuhaida, 2018, p. 454) 

        Upaya peningkatan kualitas pendidikan antara lain dilaksanakan 

dengan integrasi pembelajaran sains dan agama dengan sistem Boarding 

School yang berpijak pada nilai-nilai karakter yang biasa 

dikembangkan dalam sistem Boarding School, yaitu karakter prestasi, 

disiplin, takwa, jujur, ikhlas,sederhana, dan rajin beribadah. 

        Adapun materi pembelajaran Boarding School disesuaikan 

dengan tujuan yang akan dicapai. Materi pembelajaran yang biasa 

dilaksanakan dalam sistem ini antara lain; 1) Pengajian kitab kuning, 

2) Tahsin dan Tahfidz Al Qur‘an, 3) Pembiasaan pola hidup islami, 4) 

Kegiatan pembelajaran di sekolah, 5)Keteladanan Kiai/ Asatidz/Guru, 

dan 6) Budaya sekolah yang islami. 

         Pembelajaran sistem Boarding School dilaksanakan dengan 

model integrasi pembelajaran empat lingkungan; masjid, asrama, alam 

dan kelas. Integrasi pembelajaran sains dan agama dengan sistem 
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Boarding School diharapkan bisa meningkat kualitas pendidikan 

agama islam yang digambarkan pada bagan dibawah ini ( tabel 1 ) : 

 

Tabel I 
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BAB III 

IMPLIKASI INTEGRASI PEMBELAJARAN SAINS DAN AGAMA 

DENGAN SISTEM BOARDING SCHOOL TERHADAP PENINGKATAN 

KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA DI MAN KENDAL 

 

A. Paparan Data Penelitian 

1. Profil MAN 1 Kendal 

a. Latar Belakang Berdirinya  MAN 1 Kendal 

        Sekolah Madrasah Aliyah Negeri   1 Kendal dibangun dari 

para pendiri dan tokoh masyarakat, yang terkaukus menjadi tiga 

unsur, yakni ulama, praktisi pendidikan/tokoh masyarakat dan 

muspida. 

1). Dari unsur  ulama : Bp.KH.A. Abdul Chamid, dan Bp. Ky. 

Achmad  Slamet 

2). Dari unsur  praktisi pendidikan :Bp.Djauhari,SH, danDrs.H. Abdul 

Karim Husain 

3).  Dari unsur  Muspida : Aparat Pemerintah Dati II Kendal 

   Berdasarkan  SK Menteri Agama  nomor :14 tahun 1969 tanggal 

4 Februari 1969 terbentuklah Tim / panitia pendiri Sekolah Persiapan 

IAIN Al- jami‘ah di Kendal yang diketuai oleh Bapak K.H.A. Abdul 

Chamid (Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Kendal). 

Sedangkan sekretaris dijabat Bp. Mukrom Ubaidi, BA (Kepala Dinas 
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Pendidikan Agama Kabupaten  Kendal) dengan  pelindung 

MUSPIDA Kabupaten Kendal. 

Setelah itu turun SK Menteri Agama  nomor 153 tahun 1969 tanggal 8 

November 1969, tentang perubahan Status, dari SWASTA menjadi 

Sekolah Persiapan (SP)IAIN Al-  jami‘ah NEGERI di bawah 

pembinaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Kemudian turun SK Menteri Agama nomor 38 tahun 1974 tanggal 21 

Mei 1974, yang mengatur bahwa pembinaan Sekolah Persiapan IAIN 

Al –  jami‘ah Kendal dialihkan dari IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta kepada IAIN Walisongo Semarang. 

Dan sejak tanggal 16 Maret 1978 SP IAIN Al –  jami‘ah Kendal 

beralih fungsi menjadi       ( MAN KENDAL ) Madrasah Aliyah 

Negeri Kendal, yang dikuatkan  dengan turunnya SK Menteri 

Agama  nomor 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Madrasah Aliyah Negeri. 

Pada permulaan berdirinya, madrasah ini ibarat bayi yang baru lahir. 

Belum banyak  yang bisa diperbuat. Saranananya pun masih serba 

terbatas termasuk  belum memiliki gedung. Saat itu MAN Kendal 

masih numpang gedung GP  Anshor yang terletak di Jl. Pahlawan No. 

1 Kendal.  ( Sekarang  digunakan SMA  Al-Hidayah  Kendal ). Di lain 

pihak  masyarakat belum banyak yang mengenalnya. Penggemarnya 

pun masih sedikit, karena memang  madrasah ini pada awalnya 
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didesain dan terfokus  pada siswa yang akan melanjutkan ke IAIN, 

bukan ke perguruan tinggi yang lain.   

Berkat kegigihan, kesabaran  dan motivasi yang tinggi serta 

semangat  juang tanpa pamrih    para  pendahulu  madrasah ini 

akhirnya tahun demi tahun   madrasaah ini dapat berkembang pesat. 

Lebih-lebih setelah  beralih fungsi menjadi MAN Kendal. 

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1984, MAN  Kendal dijadikan 

modal dasar Yayasan Islamic Centre Pemerintah Daerah Kab. 

Kendal  sehingga lahirlah  madrasah-madrasah yang lain  seperti : 

Roudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan  Madrasah Tsanawiyah. 

Semua itu menempati tanah milik  Pemda Dati II Kendal  yang 

terletak di Kompleks Islamic Centre  Kabupaten Kendal  ( di Desa 

Bugangin Kendal ). 

Satu hal yang membanggakan, pada kurun waktu sampai 

dengan  tahun 1990 MAN Kendal dipercaya sebagai 

induk  pelaksanaan Ujian beberapa Madrasah Aliyah yang  berada di 

luar  kota Kendal, yang meliputi Salatiga, Jepara, Purwodadi dan 

Demak.  Setelah  di kabupaten tersebut berdiri Madrasah Aliyah 

Negeri maka Penyelenggaraan Ujian   diserahkan pengelolaannya  

 kepada   MAN di masing-masing kabupaten. 

            Madrasah Aliyah Negeri Kendal merupakan satu-satunya 

Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Kendal ( tidak ada 

MAN II Kendal ). Letak madrasah ini di Jalan Raya Barat Kelurahan 
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Bugangin Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal. Lokasinya 

terbagi menjadi dua bagian, utara dan selatan, yang dipisahkan oleh 

perumahan penduduk  sepanjang lebih kurang 300 meter. 

            Sebagai sebuah madrasah negeri, fasilitas fisik MAN Kendal 

dapat dikatakan cukup memadai. Fasilitas tersebut meliputi 30 ruang 

kelas, dua ruang kantor, 2 ruang guru, 2 ruang BP, 2 ruang Koperasi 

siswa, Kantor OSIS, dua buah laboratorium Bahasa, perpustakaan, 

Laboratorium fisika, biologi, kimia dan Komputer dengan 87 tenaga 

pengajar. Adapun jurusan yang dilaksanakan adalah Bahasa, IPA, dan 

IPS. Mata pelajaran yang diberikan di Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) Kendal merujuk pada kurikulum  di sekolah umum, dengan 

penambahan beberapa mata pelajaran keagamaan, seperti Al Qur‘an 

Hadits, Fiqih, SKI, Aqidah Akhlaq, dan Bahasa Arab. 

           Madrasah ini sejak 1989 merupakan satu-satunya MAN di 

Jawa Tengah yang ditunjuk menjadi pengelola Whorkshop 

Keterampilan melalui proyek UNDP. Bidang keterampilan yang 

dikelola meliputi keterampilan Elektronika, Tata Busana, dan 

Otomotif. Masing-masing bidang keterampilan ini dilaksanakan dalam 

dua proses pembelajaran, yaitu Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler, 

dengan kualifikasi semi- skill worker atas dasar kejasama dengan 

Balai Latihan Kerja Industri ( BLKI ) Semarang serta  kerjasama 

dengan  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wujud dari kerjasama 

tersebut  terbentuklah  LPK Mandiri  MAN  Kendal. 



77 
 

 
 

          Disamping hal diatas, bedasarkan Surat Keputusan Direktorat 

Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 

tanggal 20 Februari 1998 nomor    F.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98 

Madrasah Aliyah Negeri Kendal ditetapkan sebagai satu diantara 

Madrasah Aliyah Negeri Model ( percontohan ) di Jawa Tengah, 

selain MAN Magelang. 

           Sebagai madrasah model, MAN Kendal memiliki beberapa 

fasilitas tambahan penunjang pembelajaran yang relatif lebih lengkap 

dibandingkan dengan Madrasah Aliyah Negeri pada umumnya. Salah 

satu fasilitas itu berupa Pusat Sumber Belajar       Bersama ( PSBB ). 

Melalui fasilitas ini diberikan kesempatan bagi madrasah lain untuk 

memanfaatkan fasilitas pembinaan yang tersedia di dalamnya dalam 

rangka peningkatan mutu Madrasah. 

Bentuk nyata dari PSBB adalah penyelenggaraan penataran/pelatihan 

bagi guru-guru madrasah di Jawa Tengah bagian utara, yang 

dilengkapi dengan Aula, Asrama, laboratorium khusus untuk 

perangkat elektronik (audio-visual), dan perpustakaan. 

Mencermati kebutuhan pasar kerja dan tuntutan kemajuan teknologi, 

MAN Kendal memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada untuk 

membekali siswanya dengan keterampilan komputer dan internet. Hal 

ini direalisasikan mulai Juli 2001, melalui pendirian warung internet   

( Warnet ) di bawah pengelolaan Instalasi Laboratorium Komputer 

Madrasah Aliyah Negeri Kendal. 
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           Keberadaan Warnet memang belum difungsikan secara 

komersial untuk kalangan umum. Artinya, sampai saat ini baru 

difungsikan untuk kebutuhan pelatihan siswa Madrasah Aliyah Negeri 

Kendal. Penggunaanyapun masih terbatas pada akses bersama untuk 

pengenalan teknologi Internet. 

Perkembangan terakhir  di bidang informasi  komunikasi, 

MAN  Kendal  telah melengkapi  sarana perpustakaannya 

dengan Sistem Komputerisasi  Perpustakaan  yang dilengkapi dengan 

Multimedia. Dan pada  awal bulan Oktober 2006 

MAN  Kendal  mendapat bantuan    seperangkat Laboratorium 

Komputer  lengkap dari Departemen Pendidikan Nasional Pusat. 

Sampai dengan  saat ini sarana prasarana MAN  Kendal cukup 

memadai. Upaya kedepan tinggal meningkatkan  kualitas mutu 

pendidikan yang bertujuan  untuk memenuhi atau melampui   Standar 

Nasional Pendidikan. Hal ini  dilakukan  secara bertahap, sistematis, 

terencana dan tentunya memiliki target dan kerangka waktu yang jelas 

(Sejarah MAN Kendal, diunduh 8 Maret 2021).  

 

b. Letak Geografis MAN 1 Kendal 

          Madrasah Aliyah Negeri Kendal merupakan satu-satunya 

Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Kendal ( tidak ada 

MAN II Kendal ). Letak madrasah ini di Jalan Raya Barat Kelurahan 

Bugangin Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal. Lokasinya 
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terbagi menjadi dua bagian, utara dan selatan, yang dipisahkan oleh 

perumahan penduduk  sepanjang lebih kurang 300 meter. 

MAN Kendal merupakan salah satu Madrasah Aliyah  Negeri 

percontohan di Jawa Tengah yang memiliki Nomor Statistik Madrasah 

311332415222 yang terdiri dari dua lokasi yakni MAN Utara  berdiri 

di atas tanah seluas 10.000 m2, yang merupakan hak milik,  dan MAN 

Selatan  berdiri diatas tanah seluas 5.696 m2, yang merupakan hak 

milik. 

       Madrasah Aliyah Negeri Kendal  berada di tempat yang 

strategis yang mudah dijangkau oleh peserta didik yang belajar disana, 

dan representatif  menyelenggarakan pendidikan dengan sistem 

Boarding School. Beberapa hal yang menjadi daya dukung antara lain, 

pertama , MAN Kendal berdekatan dengan MTsN Kendal 2, sehingga 

memungkinkan kerjasama antar institusi pendidikan dalam 

menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Adanya MAN 

Kendal yang berdekatan dengan MTs Negerei 2 Kendal memberikan 

kemudahan pilihan untuk bisa melanjutkan di sekolah yang meilki 

tujuan yang searah dalam hal membekali pendidikan agama bagi 

peserta didik.  Kedua, lokasi MAN Kendal 300m dari jalan raya 

sehingga tidak terganggu  dengan bisingnya  lalu lintas kendaraan 

umum. Ketiga, MAN Kendal diminati oleh penduduk sekitar 

kabupaten Kendal, sehingga perlu seleksi untuk bisa masuk/diterima 

di sana karena banyaknya para pendaftar (Observasi, 2021)  
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c. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

          Kualifikasi pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidiikan 

di Madrasah Aliyah Kendal terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

64 dan Non PNS 50 dengan  kualifikasi terdiri dari  Pascasarjana (S2) 

8 orang, Sarjana (S1) dan lainnya  106 orang (Asnawi, Profil MAN 

Kendal , 2020-2021). 

 

Tabel 2 

Data Guru dan Pegawai 

1) Guru 

Jenis 

Kelamin 

II/a III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b GTT Jml 

L 0 1 0 2 5 16 6 6 36 

P 0 2 2 3 10 12 0 14 43 

Jml 0 3 2 5 15 28 6 20 79 

 

Tabel 3 

2) Pegawai 

Jenis 

Kelamin 

 II/a III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b PTT Jml 

L 1 0 2 0 0 0 0 24 28 

P 0 0 1 0 1 0 0 6 8 

Jml 1 0 3 0 1 0 0 30 36 
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Sumber Dokumentasi MAN Kendal (Asnawi, Profil MAN Kendal , 

2020-2021). 

d. Keadaan Peserta Didik 

          Peserta didik mempunyai peran yang penting dalam proses 

kegiatan pembelajaran. Terencananya Visi, misi dan tujuan 

pendidikan diarahkan kepada peserta didik. Peserta didik di Madrasah 

Aliyah Kendal terbagi menjadi beberapa jurusan antara lain jurusan 

IPS, IPA, Bahasa dan Agama yang terbagi menjadi tiga bagian, yakni 

program Ma‘had (Boarding School), Ketrampilan dan Reguler.. 

Jumlah keseluruhan peserta didik pada tahum ajaran 2020-2021 

berjumlah 1.240 siswa , yang terdiri dari program Ma‘had (Boarding 

School)  261 siswa, program Ketrampilan 378 siswa, dan program 

Reguler 601 Siswa (Asnawi, Profil MAN Kendal , 2020-2021) 

Tabel 4 

Data Siswa 

  Sumber Dokumentasi MAN Kendal (Asnawi, Profil MAN Kendal , 

2020-2021). 
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e. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan MAN 1 Kendal 

MAN Kendal merupakan salah satu sekolah percontohan di Jawa 

Tengah dibawah naungan Kementrian Pendidikan Agama memiliki 

visi, misi, dan tujuan sebagai berikut : 

1). Visi 

― HIGH QUALITY OF LIFE SKILL, SAINS AND 

TECHNOLOGY BASED ON ISLAM “ ―Unggul dalam 

Kecakapan Hidup, IPTEK berdasarkan Azas Islam‖ 

2). Misi 

a).  Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akhlakul karimah   

dan keteladanan dalam setiap aktivitas di lingkungan 

madrasah, 

b).  Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan profesional 

yang menumbuhkan dan mengembangkan peserta didik 

melalui penguasaan Islam, Sains dan teknologi, 

c).  Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan profesional 

yang menumbuhkan dan mengembangkan peserta didik 

untuk meraih prestasi Ujian di atas rata-rata, 

d). Melaksanakan Program Effective Bilingual System (EBS),  

sehingga peserta didik mampu berkembang dalam berbahasa 

(Bahasa Inggris dan bahasa Arab), 

e). Melaksanakan Boarding School dan Full Day School dengan 

program bimbingan tahfidz secara efektif sehingga peserta 
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didik berkembang secara optimal sesuai potensi yang 

dimiliki,  

f). Melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler secara efektif 

sesuai bakat dan minat sehingga setiap peserta didik memiliki 

keunggulan dalam berbagai lomba keagamaan, seni, olah 

raga , sains, dan teknologi,  

g). Melaksanakan pengelolaan madrasah dengan Manajemen 

Berbasis Kemandirian (MBK) secara profesional dengan 

melibatkan seluruh warga madrasah,  

h).  Membekali siswa dengan menumbuhkan dan 

mengembangkan keahlianketerampilanberbasis produk 

dengan system teaching factory melalui PKWU 

i). Melaksanakan Pembimbingan intensif untuk kegiatan lomba 

lomba akademis seperti olimpiade dan sejenisnya 

j). Melaksanakan Boarding School dengan program bimbingan riset 

sehingga siswa mampu mengadakan penelitian yang bermanfaat. 

(Sumber Dokumentasi MAN Kendal (Asnawi, Profil MAN Kendal , 

2020-2021). 

 

3). Tujuan Pendidikan MAN 1 Kendal 

        Terwujudnya lulusan yang memiliki kecakapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berdasarkan Iman dan 

Taqwa (IMTAQ), memiliki kemandirian yang kuat berwirausaha 
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dan mampu meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi sesuai 

dengan pilihan utamanya (Asnawi, Profil MAN Kendal , 2020-

2021) 

 

f. Struktur Organisasi MAN 1 Kendal (tabel 5) 

(Sumber Dokumentasi MAN Kendal (Asnawi, Profil MAN Kendal , 

2020-2021). 
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Tabel 5 

STRUKTUR ORGANISASI 

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

MADRASAH ALIYAH NEGERI KENDAL 

 Drs. H. Muh Asnawi, M.Ag 
     KEPALA MADRASAH 

KOMITE MADRASAH 

        Ni‘matul Badriyah, SE. 

   KEPALA TATA USAHA 

      STAF TATA USAHA 

Drs. Purwanto,M.Pd. 

       WAKA SARPRAS 

Akhmad Khatib,S.Ag. 

    WAKA KESISWAAN 

         STAF SARPRAS 

            H.Samsul,M.Pd. 

KEPALA LAB 

Nono Agus B,S.Pd Edi Sutanto S.Pd     Budiana,S.Pd.M.Si 

       PENG..LAB.IPS PENG..LAB.KIMIA 

 

PENG..LAB.BIOLOGI 

 

         H.Maskur,S.Pd. H.Akhmad Rofiq,S.Pd. 

WAKA HUMAS 
WAKA KURIKULUM 

      Karyatiningsih,S.Pd. 

STAF HUMAS 

               Duroh, S.Si 

KEPALA PERPUSTAKAAN 

   Drs.Nur Fuat 
   Drs.Taufiq B.S 

       STAF.K. 
       STAF. K. 

     Ahdiyat Rinto,F.S.Psi 

KETUA KETRAMPILAN 
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Drs.R.Aslam K. S.Pd. 

PENG..LAB.BAHASA 

 

    Aida Rahmawati, S.Pd. 

PENG..LAB.FISIKA 

 

M.Syarif 

Hidayatullah 

PENG..LAB.KOMPUTER 

 

Ali, S.Ag. 

KETUA BOARDING 

KPL.BENGKELELEKTRONIKA 

 

          Ahdiyat Rinto F.S.Pd.                   Istiyanti,S.Ag 

KPL.BENGKEL TATA BAHASA 

 

         Abdul  Khanan,S.Pd. 

KPL.BENGKEL OTOMOTIF 

 

     Ida Juwariyah S,Pd. 

    KPL.BENGKEL TKJ 

GURU WALI KELAS 
Umi Munadhifah,S.Pd. 

 KOORDINATOR BK 

SISWA 

Erna Setyawati,SPsi 

BK.Kls X IPS 1-4 X IPA  

XI Agama , XI Bahasa 

Tatik Petri Setyawati,S.Pd. 

BK Kls X IPA 1-6,XI 1-2 

            Dra.Sri Mujiwati 

 BK Kls XI IPA 1-6,XI IPS 3-4 

Umi Munadhifah,S.Pd. 

               BK Kls XII 
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g. Sarana dan Prasarana MAN 1 Kendal 

        MAN 1 Kendal merupakan salah satu sekolah dibawah 

naungan Kemenag Kendal yang banyak diminati masyarakat disekitar 

Kendal. Banyank orang tua memasukkan putra putrinya ke MAN 

Kendal dengan harapan akan mendapatkan pendidikan umum maupun 

agama serta menjadi anak yang sukses setelah menyelesaikan 

pendidikannya. Salah satu yang menjadi ketertarikan  dan diminati 

banyak masyarakan adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah 

ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sarana prasarana merupakan 

salah satu komponen yang mempunyai pengaruh terhadap tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

        Adapun sarana prasarana yang dimiliki MAN 1 Kendal adalah 

sebagai berikut : (Sumber Dokumentasi MAN Kendal (Asnawi, Profil 

MAN Kendal , 2020-2021). 

Tabel 6 

Sarana, Prasarana, dan Fasilitas 

No Jenis Luas Jumlah 

1 Ruang Kantor 1 Ruang 112 m2 

2 Gedung Workshop 3 Ruang 672 m2 

3 Asrama Putra 1 Gedung       M2 

4 Asrama Putri 3 Gedung 322 m2 

5 Musholah 2 Ruang 144 m2 

6 Perpustakaan/Multimedia 1 Ruang 133 m2 
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7 Laboratorium 8 Ruang 720 m2 

8 Kantin 1 Gedung 132 m2 

9 Pos Jaga 2 Ruang 12 m2 

10 Ruang Belajar 30 Ruang 2.088 m2 

11 Ruang Guru 2 Ruang    249 m2 

12 Gedung Serbaguna (Aula) 1 Ruang    368 m2 

13 Mobil Operasional 2 Unit  

14 Lapangan Tenis Meja 2 Buah  

15 Lapangan Basket 1 Buah  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Latar belakang  diterapkannyan   pembelajaran  sains  dan  agama   dengan  

sistem Boarding School untuk meningkatkan kualitas pendidikan  islam 

di MAN Kendal 

a. Latar belakang diterapkannya pembelajaran sains dan agama dengan 

sistem Boarding School  

  Dalam proses pembelajaran melibatkan banyak hal untuk 

terjadinya pembelajaran yang efektif. Pembelajaran pada peserta didik 

membuatnya terbentuk pondasi pengetahuan bagi dirinya. Pengetahuan 

yang dimiliki peserta didik bersifat dinamis, Ketika mempelajari 

tentang sesuatu yang berkaitan dengan agama, maka tidak bisa 

dilepaskan dari sains. Sains tumbuh dan berkembang karena adanya 

agama. Perlu adanya sinkronisasi yang baik antara pembelajaran sains 
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danagama agar pembelajaran semakin beragam. Prof. Dr.H. 

Muhtarom,HM. Menyebutkan ―Bagi komunitas muslim pendidikan 

islam bukan sekedar mendidik aspek religius yang menyangkut 

hubungan dengan Allah saja, tetapi karena Islam adalah agama 

peradaban, mempunyai sistem akidah, ibadah dan sistem hidup yang 

menyeluruh untuk manusia, maka pendidikan Islam berorentasi pada 

kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan. 

    Dalam wawancara dengan kepala sekolah MAN Kendal  

Bapak Drs. Muh. Asnawi, M.Ag. tentang latar belakang 

diterapkannyan sistem pembelajaran sains dan agama dengan sistem 

Boarding School untuk meningkatkan kualitas pendidikan islam di 

MAN Kendal mengatakan : 

―Ketika membuka Ma‘had al Aqwam (Boarding School) 

disepakati.diputuskan bahwa yang bisa masuk di Ma‘had adalah 

jurusan Agama (inten) dan IPA. Jurusan Agama dipersiapkan untuk 

menjadi calon ulama dan tahfidz Qur‘an. Jurusan IPA dipilih, karena 

peserta didik yang memilih dijurusan ini adalah anak-anak yang 

berprestasi dan inten di jurusannya. Program Tahfidz Qur‘an  dibuka 

pada tahun ajaran 2018-2019. 

Adapun persyaratan peserta didik yang bisa diterima di Ma‘had al 

Aqwam (Boarding School) adalah anak-anak yang punya minat dan 

berprestasi, anak-anak yang berprestasi sepuluh besar di sekolah 
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asalnya, dan juga anak-anak yang memiliki prestasi non akademik 

serta disertakan  dengan hasil /bukti prestasinya. 

Yang menjadi syarat utama masuk di Boarding School (Ma‘had) 

adalah bisa membaca Al Qur‘an dengan tahsin (baik) baik tajwidnya 

maupun mahrojnya. Kecerdasan bukan menjadi modal utama di 

Boarding School ini, yang penting anak-anak bisa dibimbing selama di 

Ma‘had ( selama 24 jam), yang nantinya akan terbentuk kepribadianya, 

tawadhu‘, sopan,  dan hormat , yang  sekarang menjadi krisis 

masyarakat Indonesia. 

Selain tahfidz Qur‘an, kitab-kitab juga diajarkan di Ma‘had (Boarding 

School). Sebagai outputnya, banyak perguruan tiinggi yang meminta 

untuk belajar di tempatnya. 

Tahun ajaran 2020-2021  pemerintah menetapkan harus ada riset di 

MAN Kendal, yakni memasukkan unsur riset di semua mata pelajaran. 

Riset atau penelitian yang sudah dilaksakan antara lain membuat 

krupuk yang non kolesterol, dan lain-lain. 

Sistem Boarding Shcool diterapkan di MAN kendal, karena melihat 

perkembangan dunia yang cepat, masa global tidak bisa ditolak, 

pengaruh modernisasi yang luar biasa, orang tua yang kuwalahan 

dengan putra-putrinya, dan sekitar 50 % orang tua tidak bisa memantau 

putra-putrinya, dan pergaulan bebas menjadi momok yang 

menakutkan. Dengan adanya Boarding School dijamin kesuciannya, 

keilmuannya, kesehatannya, pergaulannya 24 jam diawasi oleh asatid-
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ustadzat. Anak-anak tidak terpengaruh dari luar lingkungan yang 

kurang baik, tidak terkontaminasi oleh pengaruh yang negatif, maka 

muncullah ide Boarding School‖ (Asnawi, 2021). 

       Adapun hasil wawancara dengan Bapak H.Maskur, S.Pd.  

mengatakan : 

―Yang melatarbelakangi diterapkannya pembelajaran sains dan agama 

dengan sistem Boarding School dalam upaya peningkatan kualitas 

pendidikan agama di MAN Kendal adalah berkaitan dengan event 

tertentu dalam menghadapi event Nasional kaitannya dengan riset, 

KSM, dan Maires. Untuk menghadapi event-event tersebut anak-anak 

dikelola/dipersiapkan dengan baik dengan sistem Boarding School. 

Kaitanya agar pembelajaran linier dikaitkan dengan Boarding School 

dikaitkan dengan pondok pesantren menjadi suatu hal yang 

diintegrasikan untuk membekali anak-anak didik terutama dibidang 

pengetahuan  agama. Oleh karena itu maka pembelajaran yang 

dilakukan dengan sistem Boarding School adalah kelas riset 

(sains/IPA) dan agama (Maskur, 2021). 

       Bapak Edi Sutanto,S.Pd. Guru Pengajar mata pelajaran kimia 

menambahkan : 

Tujuan mengasramakan kelas sains dan agama adalah  

1).    menghafal Al Qur‘an minimal 5 juz.  

2). mengembangkan ilmu pengetahuan (sains), sehingga akan    

terintegrasi antara keduanya yakni sains dan agama. 



92 
 

 
 

Disamping itu ada respon yang baik dari perguruan-perguruan tinggi 

terhadap  anak- anak yang tinggal di ma‘had (Boarding School), yakni 

lulusan MAN Kendal yang mengikuti program Boarding School bisa 

diterima di perguruan tinggi tanpa melalui proses tes masuk. 

Dengan diterapkannya sistem Boarding School lebih mudah untuk 

mendidik anak-anak karena lebih sopan, disiplin, tertata, sehingga 

komunikasi belajarnya lebih terarah dibandingkan dengan yang tidak 

memakai sistem Boarding School. 

      Terkait dengan pembelajaran sains dan agama di berikan kepada 

peserta didik, Bapak Edi Sutanto mengatakan:   

―Ilmu sains adalah ilmu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan firman Allah. Jadi sains sumbernya dari agama/Al 

Qur‘an. Bentuk kegiatan/ contoh pembelajaran yang disampaikan 

kepada peserta didik : 

Contoh tentang penyampaian struktur materi; struktur atom, yang 

menjelaskan tentang air adalah benda cair H2O dan  struktur materi 

bensin, keduanya sama-sama benda cair, tapi meiliki kandungan yang 

berbeda.  Ada rahasia apa dalam kandungan air dan bensin ? maka ini 

adalah rahasia Allah Swt. 

Anaka-anak disuruh/dituntut untuk  mempelajari kedua zat cair 

tersebut kenapa memilki  sifat yang berbeda. Air sifatnya mematikan 

api, sedangkan bensin membarakan api. Maka disini dikaitkan dengan 

ilmu agama. dengan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia 
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tak ada yang sama walaupun kandungannya sama, punya kepala, 

tangan, mulut, hidung, kaki dan lain-lain, bahkan sidik jari manusia 

pun berbeda. Disni berarti mengkaji kekuasaan Allah Swt. 

Kaitannya dengan keimanan, maka manusia tidak boleh merasa 

pinter/sombong karena manusia tidak bisa menciptakan zat yang 

berbeda, ilmu manusia sangant sedikit‖ (Sutanto, 2021). 

       Dalam wawancara Bapak Syamsul Hadi, M.Pd. mengatakan: 

Tujuan memakai sistem Boarding School/mengasramakan jurusan 

sains dan agama adalah untuk menerapkan kedisiplinan, menerapkan 

pembiasaan keagamaan, menambah jumlah hafalan/tahfidz Qur‘an 

(Hadi, 2021). 

        Dalam wawancara dengan Bu Aida, beliau mengatakan :  

      ―Dengan menggunakan sistem Boarding School anak semakin 

terkontrol, sehingga mudah untuk menyampaikan pembelajaran dan 

akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan sistem Boarding 

School ini lebih mudah menyampaikan pembelajaran di kelas, anak 

bisa dikendalikan untuk bisa mengikuti pembelajaran (Rahmawati, 

2021). 

 

b.   Sistem Boarding School di MAN Kendal       

       Ma‘had Al Aqwam adalah tempat tinggal/asrama  bagi peserta 

didik yang mengikuti program pembelajaran dengan sistem Boarding 

School di MAN Kendal. Sistem Boarding School hanya diperuntukkan 
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bagi siswa yang mengambil jurusan Sains (IPA) dan agama saja, yang 

terdiri dari dua kelas jurusan Sains (IPA) Ma‘had dan satu kelas 

jurusan agama Ma‘had pada setiap jenjangnya. Mereka wajib tinggal di 

Ma‘had Al Aqwam untuk lebih mendalami pembelajaran agama dan 

sains. Dengan sistem Boarding School ini, kualitas pendidikan islam 

anak akan meningkat, anak lebih disiplin, mandiri, punya ketrampilan 

yang lebih, serta meningkatkan  keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT. 

          Terkait dengan sistem Boarding School dalam wawancara 

dengan Ustadzah Aini Syifa, beliau mengatakan :  

―Keuntungan dengan penerapan sistem Boarding School; didalam 

tempat yang sama mendapatkan hak yang sama dalam pembelajaran, 

anak berlatih mandiri, dilatih mentalnya, dilatih berpidato, dan  

berbahasa yang baik. Muhadhoroh seminggu sekali setiap malam 

kamis bakda isya‘ secara berkelompok, yang masing-masing 

mendapat bagian tugas‖.  engan sistem Boarding School,  anak 

jurusan  sains dan agama akan menghafal Al Qur‘an, dengan begitu 

akan ada titik temu/integrasi antara sains dan agama. Dengan tahfidz 

Qur‘an akan membantu pembelajaran di sekolah pagi/regulernya. 

Selain tahfidz Qur‘an, di Ma‘had Al Aqwam juga diajarkan kitab-

kitab. Adapun buku-buku yang berkaitan dengan sains tersedia di 

perpustakaan, begitu juga kitab-kitab; tajwid, fiqih, risalatul mahid, 



95 
 

 
 

tibyan (bagaimana bersikap terhadap Al Qur‘an), safinatunnajah dan 

Safinatus Sholah (Syifa, 2021).. 

       Ustadzah Nur Hidayah menambahkan : ―Keuntungan dengan 

sistem Boarding School dari segi tempat, tidak jauh ke sekolah 

paginya/regulernya sehingga anak tidak terlambat. Sedangkan dari 

segi keilmuan, peserta didik bisa tahfidz Qur‘an, lebih sopan/baik, dan 

terkontrol (Hidayah, 2021). 

       Statemen diatas dikuatkan oleh Ustad Badrul Munir : Dengan 

sistem Boarding School  anak tidak terkontaminasi dengan pergaulan 

bebas, diajarkan keagamaan, sholat berjama‘ah, dan lain-lain, 

sehingga  anak-anak terbiasa dengan hal-hal yang positif. (Munir, 

2021) 

          Bu Aida menambahkan  : dengan sistem Boarding School, 

akan meningkatkan kualitas pendidikan agama, juga menambah 

pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu 

menjadi lebih tahu mantap (Rahmawati, 2021). 

         Bapak Edi menyimpulkan : dengan diterapkannya sistem 

Boarding School lebih mudah untuk mendidik anak-anak karena lebih 

sopan, disiplin, tertata, sehingga komunikasi belajarnya lebih terarah 

dibandingkan dengan yang tidak memakai sistem Boarding School. 

(Sutanto, 2021) 

       Program sistem Boarding School  juga memberikan perubahan  

positif pada siswa, hal ini dibuktikan dengan hasil  wawancara dengan 
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siswa-siswi  yang berada di Ma‘had Al Aqwam/asrama.  

        Hasil wawancara dengan siswa kelas XII (Irvan) ; penerapan 

sistem  Boarding School di MAN Kendal sangat bermanfaat bagi 

siswa-siswi nya. Karena melalui sistem boarding school MAN Kendal 

menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan yang dimaksudkan 

untuk pendidikan karakter kepemimpinan siswa. Kegiatan harian 

siswa menjadi salah satu sarana pengembangan pendidikan karakter 

kepemimpinan yang dilaksanakan di sekolah, mulai dari kegiatan di 

asrama, di Masjid, di sekolah, hingga kegiatan di luar ruangan 

semuanya bertujuan untuk membina karakter kepemimpinan siswa. 

Dengan menganut sistem pendidikan asrama atau Boarding School, 

sekolah ini memiliki kesempatan lebih banyak untuk menguatkan nilai 

akademis dan moral dalam proses pembelajaran sehari hari. Selama 8 

jam siswa menjalankan pendidikan formal seperti siswa pada 

umumnya dan     selebihnya mereka berkesempatan belajar mandiri, 

kajian Al-Quran dan juga Hadist. (Irvan, 2021)    

        Menurut Mafiana siswi MAN ; Menurut saya dengan adanya 

program Boarding School memang lebih baik dan lebih berkualitas 

dari pada sekolah pada umumnya, karena dengan begitu siswa²nya 

dapat sekaligus lebih mendalami dalam mengkaji ilmu agama dengan 

diiringi sekolah formal. (Mafiana, 2021)     

        Akmal MIPA XI menambahkan ; Sejak saya masuk ke 

lingkungan Boarding School MAN Kendal. Saya merasa kualitas 
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ibadah saya meningkat, walau awalnya sangat susah karena padatnya 

kegiatan, tapi lama-lama secara sedikit demi sedikit pasti para santri 

akan mulai terbiasa. Siswi kelas XII MIPA mengatakan ; akan 

menanmbah keyakinan dan keimanan  kita kepada Allah SWT. 

Contoh adanya pelajaran matematika di ajarkan berhitung, ternyata 

dalam Al Qur‘an sudah ada pelajaran berhitung yakni tentang 

pembagian warisan. Dengan sistem Boarding School ini juga 

menambahkan keyakinan, ketaqwaan dan lain-lain. (Akmal, 2021) 

              Menurut Erika siswi kelas XI ; sistem Boarding School, untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan agama, Boarding School juga 

menambah pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang 

sudah tahu menjadi lebih mantap. (Erika, 2021) 

          Program Tahfidz Qur‘an di MAN Kendal dengan sistem 

Boarding School ini merupakan program wajib bagi siswa-siswi yang 

tinggal di Ma‘had/asrama, sebagai salah satu upaya peningkatan 

kualitas pendidikan di MAN Kendal. Program tahfidz ini sudah tiga 

tahun berjalan sejak  periode 2018/2019  Dalam upaya tercapainya 

tujuan pendidikan , maka dibuat jadwal kegiatan sehari-hari dan tata 

tertib, serta sanksi yang mendidik bagi siswa-siswi yang melanggar 

tata tertib. Adapun sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat 

pelanggaran yang dilakukan.   
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Tabel 7 

Jadwal Kegiatan Ma’had Al Aqwam MAN Kendal 

No Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu Ahad 

1 03.30-04.05 Sholat 

tahajjud 

Sholat tahajjud Sholat 

tahajjud 

Sholat 

tahajjud 

Sholat 

tahajjud 

Sholat 

tahajjud 

Sholat 

tahajjud 

2 04.05-04.20 Sholat subuh Sholat subuh Sholat 

subuh 

Sholat 

subuh 

Sholat 

subuh 

Sholat 

subuh 

Sholat 

subuh 

3 04.20-06.00 Setoran Al 

Qur‘an 

Setoran Al 

Qur‘an 

Setoran Al 

Qur‘an 

Setoran Al 

Qur‘an 

Setoran Al 

Qur‘an 

Setoran Al 

Qur‘an 

Setoran Al 

Qur‘an 

4 06.00-07.00 Persiapan 

sekolah 

Persiapan 

sekolah 

Persiapan 

sekolah 

Persiapan 

sekolah 

Persiapan 

sekolah 

Persiapan 

sekolah 

Ngaji di 

Masjid 

Pancasila 

5 07.00-14.30 KBM & 

Tahfidz 

KBM & 

Tahfidz 

KBM & 

Tahfidz 

KBM & 

Tahfidz 

KBM & 

Tahfidz 

KBM & 

Tahfidz 

Ro‘an 

6 14.30-15.00 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat  

7 15.00-15.15 Sholat ashar Sholat ashar Sholat 

ashar 

Sholat 

ashar 

Sholat ashar Sholat ashar Sholat ashar 

8 15.15-16.00 Istirahat Istirahat Ngaji 

Tibyan 

Sima‘an Latihan 

rebana 

Ngaji 

Ta‘limul 

Muta‘alim 

LSBQ 

9 16.00-17.00 Muroja‘ah Muroja‘ah Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 

10 17.00-18.00 Persiapan 

sholat 

Maghrib 

Persiapan 

sholat Maghrib 

Persiapan 

sholat 

Maghrib 

Persiapan 

sholat 

Maghrib 

Persiapan 

sholat 

Maghrib 

Persiapan 

sholat 

Maghrib 

Persiapan 

sholat 

Maghrib 

11 18.00-19.15 Darusan Darusan wajib Darusan Yasina Darusan Darusan Darusan 
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wajib wajib dan tahlil wajib wajib wajib 

12 19.15-20.45 Safinah Ngaji 

kitab  

Ngaji kitab 

Nahwu, shorof 

Syifaul  

Janah 

Barzanji Muroja‘ah Khithobah/ 

ngaji 

Risalatul 

Mahid 

Muroja‘ah 

13 20.45-21.30 Belajar wajib Belajar wajib Belajar 

wajib 

Belajar 

wajib 

Belajar 

wajib 

Belajar 

wajib 

Belajar 

wajib 

14 21.30-22.00 Buat setoran Buat setoran Buat 

setoran 

Buat 

setoran 

Buat 

setoran 

Buat 

setoran 

Buat 

setoran 

15 22.00-03.30 Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat Istirahat 

(Ali, 2021)



100 
 

 
 

c.   Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama di MAN Kendal 

       MAN Kendal merupakan salah satu sekolah percontohan di 

Jawa Tengah yang selalu berupaya meningkatkan kualitas 

pendidkannya. Peningkatan kualitas pendidikan di MAN Kendal terus 

dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

        Berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan 

Wakil kurikulum mengatakan : Upaya-uapaya yang dilakukan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di MAN Kendal meliputi : 

1). Input ; PPDB penjaringan siswa baru, meliputi jalur unggul dan 

reguler.  

- Jalur unggul, melalui prestasi akademik dan non akademik. 

- Jalur reguler sama dengan sekolah-sekolah yang lain dalam 

perekrutan siswa baru. 

2). Proses : mulai dari kurikulum, peningkatan kualitas guru, media 

pembelajaran dan media yang mendukung dalam proses 

pembelajaran, pelatihan guru, sumber belajar, laboratorium. 

Kurkulum yang inovatif‘ mengembangkan kurikulum muatan 

lokal dan lain-lain sebagaimana KMA 184. 

3). Sarana prasarana ; Perpustakaan, bengkel-bengkel, asrama,  

Laboratorium, masjid, Musholah, aula, dapur . 

4). Manajerial ; mengupayakan agar siswa bisa mengakses kegiatan 

pembelajaran dengan web. Yang sudah ada. 
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5). Boarding School ;  dimulai tahun ajaran 2012-2013 dengan 

program full day school yang berkembang pengelolahannya 

menjadi Ma‘had. 

Selain hal diatas, upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan   

meningkatkan pendalaman program sains/riset dan tahfidz pada 

kurikulum program pagi. Dikelas riset ada riset di malam harinya, dan 

kelas tahfidz ada tahfidz di malam harinya. Pendalaman tahfidz 

Qur‘an 20 juz bagi kelas sains, dan 30 juz bagi kelas agama. 

         Upaya lain yang dilakukan dalam peningkatan kualitas 

pendidikan agama adalah melakukan kegiatan Rihlah, Ziarah ilmiah di 

beberapa tempat, dan dakwah lingkungan. (Maskur, 2021)  

 Ustadzah aini Syifa  menambahkan : Upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran, diajarkan tahfidz Qur‘an dan ngaji kitab-kitab. 

Dengan model ngaji kitab sorogan , diberikan praktek, gambar atau 

perlakuan langsung. Misal untuk menghafal waktu yang tepat adalah 

saat sepi dipagi hari sekitar jam 03.00 atau sore hari saat teman-teman 

yang lain melakukan kegiatan. Metode lain yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan melakukan pendekatan 

individual.. Jika terjadi turun prestasi pada peserta didik, maka anak 

dipanggil  dan dilakukan juga home visit untuk berkordinasi dengan 

orang tua murid (Syifa, 2021).       

        Statemen diatas dikuatkan oleh Ustadzah Lilis ; Dalam 
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peningkatan kualitas  ada program wajib belajar, murojaah, belajar 

wajib setelah murojaah dengan dipantau para ustadzah. (Sari, 2021) 

         Ustad Badrul Munir menambahkan : Upaya peningkatan 

dengan meningkatkan ketertiban, dengan begitu semua akan mudah, 

bagaimana anak merasa diperhatikan, anak merasa nyaman, maka 

dengan sendirinya akan meningkat kualitas pembelajaran. (Munir, 

2021) 

         Bapak Edi Sutanto mengatakan ; Sistem Boarding school 

merupakan satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama, 

karena tingkat keagamaan lebih banyak dan diarahkan, didisiplinkan 

solat berjamaah, lebih terkontrol belajarnya (terjadwal), lebih fokus, 

harapannya lebih bagus. (Sutanto, 2021) 

        Upaya peningkatan kualitas pendidikan di MAN Kendal juga 

bisa terlihat juga dari beberapa prestasi yang diraihnya, dan juga 

tingkat kelulusan nya yang dua tahun terakhir ini mencapai 100%. 

Standar kelulusan periode 2019/2020 dan 2020/2021 ditentukan oleh 

Sekolah dengan perhitungan dan pertimbangan ; Nilai rata-rata Raport  

semester 1-5 dengan bobot 60%, ditambah gabungan ujian tulis dan 

ujian praktek dengan bobot 40 %.  Siswa-siswi yang mendapat nilai 

minimal 65.00  maka dia lulus. Sedangkan upaya peningkatan dari 

jalur prestasi bisa dilihat dari kejuaran yang pernah diraihnya : 
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Tabel 8 

Daftar Prestasi Siswa 

   

NO NAMA NAMA KEGIATAN TGl, TEMPAT PRESTASI KET. 

1 Muhammad Lutfi M  OPSIOLON 

Sejarah 

2021 Medali Perak Nasional 

2 Amelia Arini 

Wulandari  

OPSIOLON 

Bahasa Indonesia 

2021 Medali Perak Nasional 

3 ISna Amalia Sabrina 

(XI IPS 3)  

MOC #2 

Ekonomi 

2021 Medali Perak Nasonal 

4 Salma Hanifah (XI 

MIPA 2)  

MOC #2 

Biologi 

2021 Medali Perunggu Nasional 

5 Melsa Alisia Putri (XI 

IPS 3)  

MOC #2 

Ekonomi 

2021 Medali Perak Nasional 

6 Pramuka COMPAS VIII Polines 

Semarang 

2021 Juara I Jateng 

7 Eka Suryanto (XI IPS 

3)  

Seleksi Paskibra Kab. 

Kendal 2021 

2021  Kabupaten 

8 Sitara (XI MIPA 3)  Seleksi Paskibra Kab. 

Kendal 2021 

2021  Kabupaten 

9 Dani Zainul Latif (X 

Bhs)  

Seleksi Paskibra Kab. 

Kendal 2021 

2021  Kabupaten 

10 Melsa Alisia Putri  

 

Olimpiade Sains 

Indonesia (OSI) Ekonomi 

20 Desember 2020 Medali Perunggu Nasional 

11 Amelia Arini 

Wulandari  

Olimpiade Sains 

Indonesia (OSI) Ekonomi 

20 Desember 2020 Medali Perunggu Nasional 
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12 Moh Bayu Irawan  Olimpiade Sains 

Indonesia (OSI) 

Kebumian 

20 Desember 2020 Medali Perunggu Nasional 

13 Husna Ainun Najwa  Olimpiade Sains 

Indonesia (OSI) 

Matematika 

20 Desember 2020 Medali Perak Nasional 

14 Muhammad Abdul 

Wahab  

 

Olimpiade Sains 

Indonesia (OSI) Biologi 

20 desember 2020 Medali Emas Nasional 

15 Rina Nur Widyaningsih  

 

Olimpiade Sains 

Indonesia (OSI) Biologi 

20 Desember 2020 Medali Perak Nasional 

16 Moh Bayu Irawan  

 

Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia 

Kebumian 

22 November 2020 Medali Perunggu Nasional 

17 Muhamad Arif 

Setiyawan  

Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia Geografi 

22 November 2020 Medali Perak Nasional 

18 Safrida Mutiara Adrin  Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia Geografi 

22 November 2020 Medali Perunggu Nasional 

19 Yeni Puspita Sari  

 

Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia 

Kebumian 

22 November 2020 Medali Perunggu Nasional 

20 Lika Zikrina  

 

Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia 

Matematika 

22 November 2020 Medali Perunggu Nasional 

21 Husna Ainun Najwa  

 

Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia 

Matematika 

22 November 2020 Medali Perunggu Nasional 
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22 Muhammad Abdul 

Wahab  

Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia Biologi 

22 November 2020 Medali Perak Nasional 

23 Melsa Alisia Putri  Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia 

22 November 2020 Medali Perunggu Nasional 

24 Isna Amalia Sabrina  Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia  

22 November 2020 Medali Perunggu Nasional 

25 Aditya Indra Kusuma  Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia  

22 November 2020 Medali Perunggu Nasional 

26 Amelia Arini 

Wulandari  

Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia  

22 November 2020 Medali Perunggu Nasional 

27 Muhammad Abdul 

Wahab  

Pelatihan Olimpiade 

Sains Indonesia  

22 November 2020 Medali Perak Nasional 

28 AGHISNI NUR 

FARIZA  

XII MIPA 5  

FESTIVAL TEATER 

PELAJAR DAN 

MAHASISWA 

Universitas Negeri 

Surabaya 

12  September 2020 Juara 2 Penyanyi 

Terbaik 

Nasional 

29 ARIANTINI DEWI XI 

MIPA 5  

LOMBA ESSAY Mapel 

Sejarah(SLTA/D.1/S.1) 

4 Oktober 2020 Juara Harapan 2 Jateng DIY 

30 Amelia Arini 

Wulandari  

Madrasah Olympiad 

Contest (MOC) Bidang 

Ekonomi Terintegrasi 

11-12 September 

2020 Jakarta 

Medali Emas Nasional 

31 Aditya Indra Kusuma  Madrasah Olympiad 

Contest (MOC) Bidang 

Ekonomi Terintegrasi 

11-12 September 

2020 Jakarta 

Medali Perak Nasional 

32 Isna Amalia Sabrina  Madrasah Olympiad 

Contest (MOC) Bidang 

Ekonomi Terintegrasi 

11-12 September 

2020 Jakarta 

Medali Perunggu Nasional 
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33 Melsa Alisia Putri  Madrasah Olympiad 

Contest (MOC) Bidang 

Ekonomi Terintegrasi 

11-12 September 

2020 Jakarta 

Medali Perunggu Nasional 

34 Muhammad Abdul 

Wahab  

Madrasah Olympiad 

Contest (MOC) Bidang 

Biologi 

 

11-12 September 

2020 Jakarta 

Medali Perunggu Nasional 

35 Afridah Yulianasari  

 

Indonesian Olympiad Of 

Science (IOS) Bidang 

Fisika 

17 Mei 2020  

Medan  

Medali Perak Nasional 

36 Hasan Bahri  Indonesian Olympiad Of 

Science (IOS) Bidang 

Fisika 

17 Mei 2020  

Medan 

Medali Perunggu Nasional 

37 M. Idham Kholid  Indonesian Olympiad Of 

Science (IOS) Bidang 

Kimia 

17 Mei 2020  

Medan 

Medali Perunggu Nasional 

38 Heni Widiyanti  

 

Olimpiade Update 

Science,Sosial,and 

Language Competition 

11-12 JANUARI 

2020 

JAKARTA 

Juara 1 Nasional 

39 M. Idham Kholid  Lomba Dakwah Art 

Competition SMA se-

Derajat Tahun 

13 Maret 2020 

Polines Semarang 

Juara 1 Jateng DIY 

40 Nur Lutfi Hanif AB  Lomba Dakwah Art 

Competition SMA se-

Derajat Tahun 

13 Maret 2020 

Polines Semarang 

Juara 1 Jateng DIY 

41 Eva Riyani  

 

Undip Biologi 

Competition 2019  

UNDIP 

SEMARANG 

Juara 1 Se-Jawa 
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42 Eva Riyani  Lomba Walisongo 

Biology Olympiad Tahun 

2019 

23 NOVEMBER Juara II Jateng-DIY 

43 Muhammad Abdul 

Wahab  

 

Lomba Walisongo 

Biology Olympiad Tahun 

2019 

23 NOVEMBER Juara 1 Jateng-DIY 

44 Agus Tia Ningsih  

 

Lomba Baca Puisi SMA 

se-Derajat Tahun 2019 

UNWAHAS 

SEMARANG 

Juara III Jateng 

45 Siti Rofiqoh  Lomba  a‘i SMA se-

Derajat Tahun 2019 

POLINES Juara III Jateng 

46 Aisyatul Latifah  Lomba Pencak Silat 

Bupati Cup SMA se-

Derajat Tahun 2019 

Gedung Dakwah 

Muhammadiyah 

Kendal 

Juara III Jateng 

47 Muhamad Galang 

Saefullah  

Lomba Pencak Silat 

Bupati Cup SMA se-

Derajat Tahun 2019 

Gedung Dakwah 

Muhammadiyah 

Kendal 

Juara II Jateng 

48 STESA MAN 

KENDAL  

 

Festival Sastra Indonesia 

SMA se-Derajat tahun 

2019 

Taman Budaya Kota 

Tegal 

Penampil Terbaik 

II 

Jateng 

49 Nur Lutfi Hanif Al 

Baihaqi  

Lomba MQK Umum 

Tahun 2019 

UIN Walisongo 

Semarang 

Juara II Se-Jawa 

50 REBANA NURUL 

FAJAR  

Lomba Islamic Festival 

Umum Tahun 2019 

26 OKTOBER 

STIE BPD Jateng 

Juara I Jateng-DIY 

51 Muhammad 

Fathurrizqon  

Lomba Pencak Silat 

SMA se-Derajat Rektor 

Cup VI Tahun 2018 

UIN Walisongo Juara I Se-Jawa 

52 Muhammad Ridwan  Lomba Pencak Silat 

SMA se-Derajat Rektor 

UIN Walisongo Juara II Se-Jawa 
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Cup VI Tahun 2018 

53 Aldi Hasani HF  

 

Lomba  a‘i SMA se-

Derajat Tahun 2018 

POLINES Juara I Jateng-DIY 

54 Risma Alfiyanti Lomba MTQ Pelajar 

SMA se-Derajat Tahun 

2018 

UDINUS Juara I Jateng-DIY 

55 Wisnu Darmawan  Lomba Pencak Silat 

SMA se-Derajat Rektor 

Cup VI Tahun 2018 

UIN Walisongo Juara II Se-Jawa 

56 Anggung Dwi Ayu 

Fandirah  

 

Kejuaraan Bulu Tangkis 

Dandim Cup Tahun 2018 

GOR Bahurekso 

Kendal 

Juara I Jateng-DIY 

57 Evi Lutviah  Lomba Pencak Silat 

SMA Rektor Cup VI 

Tahun 2018 

UIN Walisongo Juara III Se-Jawa 

58 Muhammad Ridwan  

 

Lomba Pencak Silat 

SMA se-Derajat Rektor 

Cup VI Tahun 2018 

UIN Walisongo Juara I Se-Jawa 

59 Anggung Dwi Ayu 

Fandirah  

Lomba Bulu Tangkis 

Karangayem Cup II 

Tahun 2018  

 

GOR Djarum 

Magelang 

Juara III Jateng-DIY 

60 Aldi Hasani HF  Lomba Dakwah SMA se-

Derajat Tahun 2018 

UNISULLA Juara I Jateng-DIY 

(Asnawi, Profil MAN Kendal , 2020-2021)
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2. Model integrasi sains dan agama yang diterapkan dengan sistem Boarding 

School untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di MAN Kendal 

             Integrasi  pembelajaran sains dan agama di MAN Kendal diberikan 

dengan sistem Boarding School. Dengan menyiapkan tenaga pendidik 

yang sudah berkualifikasi S1 dan tahfidz, maka dengan sendirinya akan 

terbentuk integrasi antara sains dan agama. Dengan memasukkan 

kurikulum Tahfidz dalam jam pelajaran Reguler maupun di Boarding 

Schoolnya (Ma;had), maka akan memudahkan peserta didik dalam 

mengintegrasikan sains dan agama. terkait dengan integrasi sains dan 

agama, sebagaimana yang dkemukakan oleh Mahzar tentang  teori 

integrasi Pentadik, Orientasi sains islam paradigma ilmu dinyatakan secara 

eksplisit dan dibangun diatas kebenaran wahyu berupa firman-firman-Nya 

yang ditulis dalam kitab suci Al Qur‘an karim yang diwahyukan kepada 

nabi  dan Rasul-Nya yang terakhir Muhammad Saw. Abudin Nata juga 

menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi  pada hakekatnya 

juga berasal dari Allah SWT.  

            Dalam wawancara dengan bapak kepala sekolah, bapak Asnawi  

mengatakan ;  

Dengan tenaga pendidik (Asatidz-Ustadzat) yang sudah berkualifikasi S1 

dan Tahfidz Qur‘an maka terbentuk intregasi antara sains dan agama 

dengan sendirinya. Kurikulum tahfidz Qur‘an dimasukkan dalam jam 

pelajaran di kelas selain diajarkan di Ma‘had.  Dan dalam KMA 184 juga 
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memberikan keleluasaan pada Madrasah untuk merelokasi jam  pelajaran 

sesuai dengan kebutuhan (Asnawi, Wawancara, 2021). 

            Bapak Maskur selaku Wakil kurikulum, beliau mengatakan :  

Kurikulum yang diterapkan dalam sistem Boarding School kaitannya 

dengan integrasi sains dan agama, yakni pendalam sains/riset  juga 

pendalaman Al Qur‘an atau tahfidz Al Qur‘an 20 juz bagi kelas sains dan 

30 juz bagi kelas agama. Dengan program ini secara otomatis akan ada 

integrasi antara kurikulum kelas pagi (tahfidznya) dan malamnya (kajian 

kitab dan Al Qur‘annya (Maskur, 2021)). 

             Bapak Edi Sutatanto mengatakan ;  bahwa integrasi sains dan 

agama adalah Kolaborasi antara sains dan agama dalam pembelajaran dan 

pembiasaan. Konsep integrasi sains dan agama dengan sistem Boarding 

School ; belajar sains adalah membuktikan ilmu dari Allah, maka perlu 

pembuktian dengan pengkajian ilmu agama dan sains, perlu waktu untuk 

mengintegrasikan antara keduanya; Pertama, penanaman aqidah bahwa 

Allah sebagai Pencipta, dan Rasulullah (Muhammad) adalah utusan Allah 

Swt. Nilai keyakinan agama dimantapkan, seperti sholat tepat waktu dan 

lain-lain. 

Kedua, belajar sains sesuai konsep islam minimal 5 menit pada awalnya, 

jika anak-anak menikmati belajar sainsnya maka dengan sendirinya waktu 

bertambah sendiri tanpa disadari (Sutanto, 2021). 

             Dengan uraian diatas menunjukkan bahwa pembelajaran sains  

didasarkan atau bersumber kepada Al Qur‘an  dan Hadis dan juga ilmu-
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ilmu agama lainnya. Integrasi sains dan agama di MAN Kendal 

disampaikan dalam pembelajaran di sekolah dan Ma‘had (Boarding 

School). 

  

3. Penerapan/implementasi integrasi pembelajaran sains dan agama dengan 

 sistem Boarding School terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama 

 di MAN Kendal. 

              Pembelajaran sains dan agama yang dilaksanakan di MAN 1 

Kendal terdapat dua macam pelaksanaan, pertama dilaksanakan 

pembelajaran secara formal saja dan kedua ,pembelajaran sains dan agama 

dilaksanakan dengan sistem Boarding School. Disini peneliti menganalisis 

pembelajaran sains dan agama yang dilaksanakan dengan 

mengintegrasikan pembelajaran yang dilaksanakan secara reguler dan  

sistem Boarding School untuk menigkatkan kualitas pendidikan agama di 

MAN Kendal. 

              Penerapan/implementasi integrasi pembelajaran sains dan agama 

dalam suatu intitusi menurut Mahzar meliputi empat implementasi, yakni 

dalam tatanan konsepsional, institusional, operasional, dam arsitektural.  

Terkait dengan implementasi pembelajaran sains dan agama dengan sistem 

Boarding School terhadap peningkatan kualitas pendidikan islam di MAN 

Kendal, hal ini sudah direalisasikan sebagaimana yang terkonsep dalam 

KMA 184 tahun 2019 sebagai pedoman implementasi kurikulum pada 

Madrasah Kurikulum sebagai pedoman yang terpenting dalam 
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implementasi proses pembelajaran, karena kurikulum dijadikan acuan 

dalam pembelajaran pada setiap lembaga pendidikan. 

  Pedoman implementasi kurikulum pada Madrasah dalam KMA 

184 tahun 2019 : 

Tabel 9 

Struktur Kurikulum MA 

 

Mata Pelajaran Alokasi Waktu 

Perpekan 

Kelom[pok A (UMUM) X XI XII 

1 Pendidikan Agama Islam    

 a. Al-Qur‘an Hadis 2 2 2 

 b. Akidah Ahglak 2 2 2 

 c. Fikih 2 2 2 

 d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 2 2 2 

4 Bahasa Arab 2 2 2 

5 Matematuka 2 2 2 

6 Sejarah Indonesia 2 2 2 

7 Bahasa Inggris 2 2 2 

     

Kelom[pok B (UMUM) X XI XII 

1 Seni Budaya 2 2 2 

2 Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan 2 2 2 

3 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 

4 Muatan Lokal - - - 

Kelom[pok C (Peminatan) X XI XII 

1 Matematika 3 4 4 

2 Biologi 3 4 4 

3 Fisika 3 4 4 

4 Kimia 3 4 4 

Mata Pelajaran Pilihan : X XI XII 

Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/Pendalaman 

Minat dan/Informatika 

6 4 4 

Jumlah 51 51 51 

 

Catatan: 

1. Mata pelajaran Al-Quran Hadis pada MA Peminatan Keagamaan terdiri 
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     dari  konten Tafsir dan Hadis masing-masing 2 jam pelajaran; 

 2. Mata  pelajaran Akidah Akhlak pada MA Peminatan Keagamaan terdiri    

     dari konten Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf masing-masing 2 jam          

     pelajaran. 

   Dalam kurikulum pembelajaran ada beberapa hal yang dijadikan 

 acuan dalam proses belajar mengajar, yaitu Kriteria Ketuntasan Minimal 

 (KKM), Standar Isi, SKL, Kompetensi Inti (KI),  Kompetensi Dasar (KD). 

 Silabus, Dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

  Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disingkat KKM 

 adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan 

 yang  mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan 

 mempertimbangkan  karakteristik peserta didik, karakteristik mata 

 pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. 

 Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

 dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan 

 kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus 

 dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

 Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah 

 kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

 pengetahuan,  dan keterampilan. 

 Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah merupakan 

 gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, 
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 pengetahuan, dan  keterampilan yang harus dipelajari peserta didik 

 untuk suatu jenjang sekolah,  kelas dan mata pelajaran. 

 Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah merupakan 

 kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan 

 yang tekait muatan atau mata pelajaran. 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP 

 adalah  rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan 

 atau lebih. (RI D. K., 2019, p. 11) 

.   Kompetensi Inti (KI) dalam pembelajaran Sains di MAN Kendal 

 meliputi Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial dicapai 

 melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching)  pada 

 pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan 

 melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan 

 memperhatikan karakteristik, mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi 

 peserta didik. 

 Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 

 proses pembelajaran berlangsung, dan dapat dignakan sebagai 

 pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih 

 lanjut. 

    alam KMA 184 dijelaskan ―Semangat Manajemen Berbasis 

 Madrasah (MBM), telah memberikan otonomi yang luas kepada madrasah 

 dalam mengelola pendidikan. Salah satunya adalah madrasah dapat 

 mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai visi, misi, 
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 tujuan dan kondisi madrasahnya. Kurikulum madrasah hendaknya 

 dikembangkan dengan memperhatikan tujuan pendidikan nasional, tujuan 

 madrasah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan 

 zaman. Khususnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0, madrasah 

 harus dapat  menyiapkan kompetensi peserta didik di era milenial untuk 

 dapat  melaksanakan pembelajaran abad 21 yakni memiliki kemampuan 4 

 C (critical thinking, creativity, communication and collaboration). (RI D. 

K., 2019, p. 5)         

  Dalam implementasi Moderasi Beragama, Penguatan Pendidikan 

 Karakter, dan Pendidikan Anti Korupsi juga dilaksanakan, Setiap guru 

 mata pelajaranwajib menanamkan nilai moderasi beragama, penguatan 

 pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik 

 bersifat hidden curriculum dengan menanamkan pembiasaan, 

 pembudayaan atau pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari. Guru 

 wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang 

 memungkinkan terbentuknya budaya berfikir moderat dalam beragama, 

 terbentuknya karakter, dan budaya anti korupsi, serta menyampaikan 

 pesan-pesan moral kepada peserta didik.. 

  Terkait penerapan integrasi pembelajaran Sains dan Agama 

berdasarkan wawancara dengan  Kepala Sekolah diperoleh informasi 

sebagai berikut ; 

―Sistem Boarding Shcool diterapkan di MAN kendal, karena melihat 

perkembangan dunia yang cepat, masa global tidak bisa ditolak, pengaruh 
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modernisasi yang luar biasa, orang tua yang kuwalahan dengan putra-

putrinya, dan sekitar 50 % orang tua tidak bisa memantau putra-putrinya, 

dan pergaulan bebas menjadi momok yang menakutkan. Dengan adanya 

boarding School dijamin kesuciannya, keilmuannya, kesehatannya, 

pergaulannya 24 jam diawasi oleh asatid-ustadzat. Anak-anak tidak 

terpengaruh dari luar lingkungan yang kurang baik, tidak terkontaminasi 

oleh pengaruh yang negatif, maka muncullah ide Boarding School. 

       Daya dukung  di Boarding School ini adalah : sudah punya asrama 

dan gedung, sarana prasarana lain yang memadai seperti lab IPA, Lab. 

Bahasa, Lab IPS, Lab agama, perpustakaan, Masjid, Musholah, aula, 

dapur, dan tenaga asatid-ustadzat yang hafal Al Qur‘an. 

        Dengan tenaga pendidik (Asatidz-Ustadzat) yang sudah 

berkualifikasi S1 dan Tahfidz Qur‘an maka terbentuk intregasi antara sains 

dan agama dengan sendirinya. Kurikulum tahfidz Qur‘an dimasukkan 

dalam jam pelajaran di kelas selain diajarkan di Ma‘had. 

KMA 184 memberikan keleluasaan pada Madrasah untuk merelokasi jam  

pelajaran sesuai dengan kebutuhan‖ (Asnawi, Wawancara, 2021) 

       Statemen diatas dikuatkan dengan hasil wawancara dengan  Wakil 

Kurikulum bapak Maskur : 

― alam sistem Boarding School kegiatan terintegrasi dengan sekolah 

reguler. Setelah kegiatan sekolah reguler dilanjutkan dengan kegiatan 

keagamaan di asrama/ma‘had; pengkajian kitab kuning, tahfidz Qur‘an 

dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sesuai dengan KMA 184 jam pelajaran 
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terakumulasi 51 JP /pekan. Di MAN Kendal kurikulum dikembangkan 

menjadi 53 sampai 57 jam pelajaran disesuaikan dengan program kelas 

masing-masing. Misal ada penambahan muatan lokal bahasa mandarin di 

kelas bahasa, sains di kelas sains, tahfidz di kelas tahfidz, dan lain-lain.  

Kaitanya agar pembelajaran linier dikaitkan dengan Boarding School 

dikaitkan dengan pondok pesantren menjadi suatu hal yang diintegrasikan 

untuk membekali anak-anak didik terutama dibidang pengetahuan  agama. 

Kurikulum yang diterapkan dalam sistem Boarding School kaitannya 

dengan integrasi sains dan agama, yakni pendalam sains/riset  juga 

pendalaman Al Qur‘an atau tahfidz Al Qur‘an 20 juz bagi kelas sains dan 

30 juz bagi kelas agama. Dengan program ini secara otomatis akan ada 

integrasi antara kurikulum kelas pagi (tahfidznya) dan malamnya (kajian 

kitab dan Al Qur‘annya). Implikasi KMA 184 tahun 2019 kaitanya dengan 

integrasi pembelajaran sains dan agama dengan sistem Boarding School 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama, adalah dengan 

meningkatkan program sains dan tahfidz pada kurikulum program pagi. 

Dikelas riset ada riset di malam harinya, dan kelas tahfidz ada tahfidz di 

malam harinya (Maskur, 2021). 

        Dalam wawancara dengan Guru Sains (Kimia) bapak  Edi 

Kustanto mengatakan tentang pembelajaran Sains dan agama sebagai 

berikut : 
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Ilmu sains adalah ilmu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan firman Allah. Jadi sains sumbernya dari agama/Al 

Qur‘an. 

Bentuk kegiatan/ contoh pembelajaran yang disampaikan kepada peserta 

didik. Contoh tentang penyampaian struktur materi; struktur atom, yang 

menjelaskan tentang air adalah benda cair H2O dan  struktur materi 

bensin, keduanya sama-sama benda cair, tapi meiliki kandungan yang 

berbeda.  Ada rahasia apa dalam kandungan air dan bensin ? maka ini 

adalah rahasia Allah Swt. 

Anaka-anak disuruh/dituntut untuk  mempelajari kedua zat cair tersebut 

kenapa memilki  sifat yang berbeda. Air sifatnya mematikan api, 

sedangkan bensin membarakan api. Maka disini dikaitkna dengan ilmu 

agama. dengan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia tak ada 

yang sama walaupun kandungannya sama, punya kepala, tangan, mulut, 

hidung, kaki dan lain-lain, bahkan sidik jari manusia pun berbeda. Disni 

berarti mengkaji kekuasaan Allah Swt. 

Kaitannya dengan keimanan, maka manusia tidak boleh merasa 

pinter/sombong karena manusia tidak bisa menciptakan zat yang berbeda, 

ilmu manusia sangant sedikit. 

Segala kegiatan pembelajaran sains/IPA dilakukan secara eksperimen; 

contoh perubahan materi (fisika) sementara, perubahan kimia, tetap. 

Pembelajaran tidak hanya diterangkan secara literasi saja tapi 

dikembangkan secara eksperimen. Contoh ; kertas dibakar dihadapan 
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peserta didik, kertas yang dibakar akan menjadi debu. Pertanyaan untuk 

peserta didik, apakah debu bisa menjadi kertas lagi ? jelas mereka 

menjawab tidak bisa. Ini menunjukkan perubahan tetap. Air dimasak  

mendidih kemudian dimatikan kompornya, air tidak berubah, berarti 

menunjukkan perubahan sementara, kembali seperti semula.  

Dikaitkan dengan agama, perubahan kimia (tetap) Allah menciptakan 

manusia dari bayi menjadi dewasa dan tidak bisa kembali menjadi bayi 

lagi (perubahan tetap)‖. Tentang konsep integrasi , pak Edi juga 

mengatakan : Konsep integrasi sains dan agama dengan sistem Boarding 

School ; belajar sains adalah membuktikan ilmu dari Allah, maka perlu 

pembuktian dengan pengkajian ilmu agama dan sains, perlu waktu untuk 

mengintegrasikan antara keduanya ; 

Yang menjadi acuan  integrasi adalah menyesuaikan dengan kurikulum 

sekolah (belum tertulis) yang dipraktekkan secara langsung dengan 

integrasi antara sains dan agama (Sutanto, 2021) 

             Bu Aida menambahkan : Ketika memakai kurikulum 2013 terdapat 

konsep integrasi antara sain dan agama. Guru menyampaikan dalil/agama 

pada saat awal pembelajaran yang dikaitkan dengan materi pelajaran 

fisika, dan juga pada akhir pembelajaran atau penutup. Misal tentang 

grafitasi, teori heleosentri dan lain-lain, tentang penciptaan alam semesta, 

kemudian anak disuruh membuka Al Qur‘an mencari ayat yang 

menunjukkan hal itu (Rahmawati, 2021). 
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              Dalam wawancara  dengan Ustad dan Ustadzat di Ma‘had al 

Aqwam dapat disimpulkan bahwa   sebagian ustadz tidak 

mengintegrasikan secara langsung antara sains dan agama, karena beliau 

hanya mengajarkan agama saja, yakni tahfidz Qur‘an dan kitab saja. Tapi 

sebagian Ustadzat ada yang mengintegrasikan antara sain dan agama 

ketika mereka mengajarkan agama  bertepatan dengan ayat tertentu yang 

bisa dikaitkan langsung dengan sains, misal proses kejadian manusia dan 

lain-lain.  Ustdzat juga membantu peserta didik ketika mengalami 

kesulitan dalam mencari ayat tertentu yang terkait dengan integrasi 

pembelajaran sains (IPA) dan agama di sekolah reguler (kelas pagi) –nya. 

              Statemen diatas dikuatkan dengan hasil wawancara dengan peserta 

didik, yakni mereka mengatakan bahwa adanya integrasi pembelajaran 

sains dan agama pada materi tertentu. Ketika mereka belajar sains 

ditunjukkan dalil yang terkait dengan pembelajaran, dan ditunjukkan atas 

kuasa Allah SWT. Mereka juga diberi tugas mencari ayat-ayat yang terkait 

dengan pembelajaran sains (integrasi sains dan agama). 

 

4. Implikasi  integrasi pembelajaran sains dan agama dengan sistem 

Boarding School terhadap peningkatan kualitas pendidikan agama di 

 MAN Kendal 

Dari hasil analisis penerapan  integrasi pembelajaran Sains dan 

Agama, maka implikasi integrasi pembelajaran Sains dan Agama terhadap 

kualitas beragama adalah; dengan  kurikulum yang diterapkan telah 
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dikembangkan dan sistem Boarding School sebagai upaya mempermudah 

untuk terjadinya integrasi pembelajaran Sains dan Agama.   

 Kurikulum yang seharusnya mencakup 51 jam pelajaran telah 

dikembangkam menjadi 53 jam pelajaran sampai 57 jam pelajaran 

disesuaikan dengan kelas dan jurusan masing-masing.   

 Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pembelajaran sains juga 

dikembangkan pembelajaran yang mengacu pada riset atau eksperimen-

eksperimen yang  mengantarkan peserta didik agar memiliki kemauan  

untuk melakukan penelitian (riset) pada bidang-bidang sains yang 

kemudian dikaitkan dengan keagamaan  (kekuasaan Allah Swt).  

 Dengan guru memberikan pembelajaran praktek secara langsung, yakni  

melakukan riset yang kemudian ditunjukkan dengan ayat-ayat Al Qur‘an 

yang terkait dengan riset yang dilakukan, maka implikasinya akan 

menimbulkan kemauan untuk melakukan riset-rise yan lain bagi peserta 

didik, dan dengan  demikian pendidikan  agama akan meningkat 

kualitasnya, yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma Din Al-Islam 

sebagai kebenaran  yang  utuh  dan  menyeluruh.  

 Pendekatan pembelajaran abad 21 sebagai  pendekatan  pembelajaran 

sains, dan dikuatkan dengan dengan sistem Boarding Shool yang 

mengajarkan tahfidz Al Qur‘an dan kitab kuning.yang berimplikasi pada 

penguatan kemampuan siswa berfikir secara universal.   

  Sarana prasarana di MAN Kendal bisa dikatakan lengkap, karena 

terpenuhi untuk segala kegiatan mulai dari perpustakaan, laboratorium 
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IPA/Sains, Laboratorium bahasa, Laboratorium IPS, Laboratorium agama, 

ruang Workshop, bengkel, asrama/ma;had, Aula, Musola, kelas, dan 

ruang-ruang/fasilitas  inti lainnya. Sarana-sarana tersebut mempunyai 

peran yang penting terhadap terealisasinya integrasi pembelajaran Sains 

dan Agama sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan agama yang 

sesuia dengan tujuan pendidikan Nasional. 
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BAB  IV   

ANALISIS IMPLIKASI INTEGRASI PEMBELAJARAN SAINS DAN 

AGAMA DENGAN SISTEM BOARDING SCHOOL TERHADAP 

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA DI MAN KENDAL 

 

A. Latar Belakang Diterapkan Pembelajaran Sains dan Agama Dengan Sistem 

Boarding School Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan agama di MAN 

Kendal 

1. Latar Belakang Ditepkannya Pembelajaran Sains dan Agama Dengan 

sistem Boarding School 

                     Dari data-data hasil wawancara  dan observasi peneliti,  serta 

dokumentasi MAN Kendal terkait diterapkannya pembelajaran sains dan 

agama dengan sistem Boarding School di MAN Kendal mempunyai 

alasan/latar belakang yang kuat untuk dilaksanakan pembelajaran sains 

dan agama dengan sisten Boarding School. Hal ini bersesuaian dengan  

tujuan MAN Kendal dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai 

lulusan yang memiliki kecakapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berdasarkan iman dan taqwa, memiliki kemandirian yang kuat 

berwirausaha dan mampu meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi yang 

sesuai dengan  kemampuannya, dan bersesuaian dengan Visi dan Misi 

MAN Kendal.  Latar belakang diterapkankannya pembelajaran sains dan 

agama dengan sistem Boarding School menunjukkan adanya suatu 

program yang matang baik dalam proses pembelajaran maupun outnya. 
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Dengan penerapan sistem Boarding School bagi jurusan sains dan agama, 

MAN Kendal mempunyai siswa siswi yang yang berkualitas baik dalam 

ilmu pengetahuan dan agamanya serta mampu untuk terjun ke 

lingkungan masyarakat disekitarnya. Mereka dibekali juga ketrampilan, 

sehingga bagi lulusan MAN Kendal yang tidak melanjutkan pendidikan 

ke Perguruan Tinggi siap untuk bekerja dengan ketrampilan yang 

dimilikinya.  

               Dalam proses pembelajaran peserta didik MAN Kendal juga 

siap bersaing menghadapi event-event Nasional kaitannya dengan riset, 

KSM, dan Maires, baik terkait dengan IPTEK maupun  yang terintegrasi 

sains dan agama. Pembelajaran sain dan agama dengan sistem Boarding 

School menbiasakan siswa-siswi lebih disiplin, membiasakan kegiatan 

keagamaan, membentuk karakter siswa, meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah SWt. serta dibekali dengan tahfidz Al Qur‘an, 

sehingga mudah untuk mengintegrasikan anatara sains dan agama.  

 Tinggal di Ma‘had al Aqwam/asrama memudahkan siswa-siswa untuk 

berangkat  ke sekolah reguler/pagi, karena masih dalam satu lingkup 

yang berdekatan tempatnya.         

    Adapun pembelajaran sains dan agama dengan sistem Boarding 

School di MAN Kendal ini sesuai dengan prinsip-prinsip belajar  dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI menurut Prof. Dr.H. Syaiful Anwar, 

M.Pd. adalah sebagai berikut : 

a. Prinsip persiapan (Readiness) 
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Siswa-siswi MAN kendal dengan sistem Boarding School ini akan 

memiliki kesiapan secara fisik dan mental untuk bisa mengikuti 

pembelajaran di kelas maupun diluar kelas. 

b. Prinsip motivasi (Motivation) 

 engan mendalami tahfidz Qur‘an, siswa-siswi MAN Kendal lebih 

termotivasi untuk mengintegrasikan antara sains dan agama. 

Mendalami sains berdasarkan Al Qur‘an meningkat keimanan dan 

ketaqwaan mereka. 

c. Prinsip perhatian ;  

Tinggal di Ma‘had al Aqwam melatih siswa siswi MAN Kendal 

untuk mandiri, berlatih menyelesaikan masalah sendiri, sehingga 

terbentuk pribadi yang berkarakter dan matang. 

d. Prinsip persepsi ; 

Pembelajaran dengan sistem Boarding School melatih bersosial 

dengan lingkungannya, sehingga siswa-siswi bisa menerima 

informasi dari lingkungannya. 

e. Prinsip retensi ; 

Dengan prinsip retens ini, siswa siswi mampu mengintegrasikan 

antara pembelajaran sains dan agama . 

f. Prinsip Transfer ; 

Siswa-siswi mampu mengaitkan antara pengetahuan lama yang sudah 
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mereka pelajari dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan. 

(Anwar, 2014) 

2. Sistem Boarding School di MAN Kendal 

  Sistem Boarding  Boarding School pada hakekat nya sama 

dengan pondok pesantren, namun dengan memadukan dua sistem, 

yakni sistem modern dan sistem tradisional. Menurut Maksudin 

(2010:15) berpendapat ―Boarding school adalah lembaga pendidikan di 

mana para siswa tidak hanya belajar, tetapi mereka bertempat tinggal dan 

hidup menyatu di lembaga tersebut (Riskiani, 2012, p. 13).                  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, Madrasah Aliyah 

Negeri Kendal menggunakan sistem Boarding School untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan islam untuk mencapai tujuan 

pendidikan Nasional sesuai dengan visi dan misi Madrasah Aliyah Negeri 

Kendal. Untuk meningkatkan Ilmu Pengetahuan /sains dan agama MAN 

Kendal mengasramakan siswa-siswa yang mengambil jurusan sains dan 

agama di Ma‘had al Aqwam. Mereka tinggal disana fullday (24 jam) 

untuk bisa mengikuti pembelajaran reguler maupun ma‘had.  engan 

sistem Boarding School ini, kualitas pendidikan islam anak akan 

meningkat, anak lebih disiplin, mandiri, punya ketrampilan yang lebih, 

serta meningkatkan  keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.  

Mereka tinggal ditempat yang sama , mendapatkan hak yang sama dalam 

pembelajaran, anak berlatih mandiri, dilatih mentalnya, dilatih berpidato, 
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dan  berbahasa yang baik, sehingga siswa memiliki karakter tertentu 

sesuai dengan tujuan. 

      Adapun nilai-nilai karakter yang biasa dikembangkan 

dalam sistem Boarding School adalah karakter prestasi, disiplin, 

takwa, jujur, ikhlas, sederhana, dan rajin beribadah. Karakter-

karekter ini dilatih dengan pembiasaan dalam kehidupan sehari-

hari. Jadwal kegiatan di Ma‘had dibuat dari mulai bangun pagi 

sampai tidur di malam hari untuk melatih karakter disiplin dalam 

sistem Boarding School ini. Siswa-siswi dibiasakan bangun pagi 

pada pukul 03.30 melaksanakan sholat tahajud, untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan kepada-Nya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat 

shubuh, setoran hafalan Al Qur‘an, persiapan sekolah KBM dan 

tahfidz, ngaji kitab-kitab, dan belajar wajib. 

      Untuk melatih karakter jujur dan iklas, siswa-siswi dilatih 

untuk taat pada tertib santri. Mereka harus melaksanakan tara 

tertib selama berada di Ma‘had al Aqwam, dan jika melanggar tata 

tertib mereka harus jujur dan menanggung konsekwensinya untuk 

menerima hukuman/sanksi yang bersifat mendidik. Hukuman/ 

sanksi pelanggaran tata tertib disesuaikan dengan tingkat tata tertib 

yang mereka langgar. Siswa-siswi harus menjalankan kewajiban-

kewajiban selama di Ma‘had dan menghindari larangan-

larangannya. Adapun sanksi-sanksi pelanggarannya diberikan 
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sesuai dengan tingkatan pelanggaran satu kali, dua kali, tiga kali, 

empat kali, atau lebih dari empat kali. Adapun sanksi-sanksi 

pelanggaran antara lain : 

a. membaca Al Qur;an 3 sampai 5 halaman dengan waktu  yang      

ditentukan, point dan pembinaan. 

b. diperingatkan dulu, didenda Rp.5000,-, pencoretan pakain dan 

penyitaan, point dan pembinaan. 

c. hafalan  1 Hadis Arba‘in/do‘a yang lain, hafalan dua Hadis 

Arba‘in/do‘a yang lain, point dan pembinaan. 

d. Memberikan kultum selama 7 menit. Mendapat point dan dilarang 

menggunakan laptop selama 10 hari. 

e. Menulis Vocab berulang 1 lembar hvs, menghafal 10 mufrodat, point 

dan peringatan. 

f. Membersihkan kamar mandi, dapur, halaman, dan lain-lain. 

      Untuk pembiasaan rajin beribadah, santri Ma‘had al Aqwam 

dibiasakan sholat berjamaah di Mushola, juga sholat-sholat sunnah 

lainnya seperti sholat tahajud dan sholat dhuha. Pembiasaan rajin 

beribadah atau budaya islami tidak hanya dilaksakan di Ma‘had saja, tapi 

juga dilaksanakan di sekolah pagi/reguler sebagai suatu rangkain 

pelaksanaan pembelajaran sistem Boarding School.  

     Ketika siswa-siswi masuk sebelum pembelajaran jam pertama, 

ada pembiasaan membaca asmaul husna, tadarus, dan sholat dhuha. 

Kegiatan ini dilakukan setiap hari untuk membentuk karakter rajin 
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beribadah. Selain itu menghormati guru juga kewajiban bagi siswa-siswi. 

Mereka dibiasakan bersalaman kepada bapak ibu guru sebelum masuk 

kelas. 

      Adapun materi pembelajaran yang diberikan dalam sistem 

Boarding School di MAN Kendal ini tidak jauh berbeda dengan sokolah 

lain yang juga menggunakan sistem Boarding School. 

a. Pengajian kitab kuning 

Pengajian kitab kuning diajarkan kepada santri di Ma‘had al Aqwam 

pada sore hari dan malam hari sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 

Kitab Tibyan dan Ta‘limul Muta‘alim diajarkan pada pukul 15.15-

16,00. Adapun kitab yang diajarkan pada malam hari pada pukul 

19.15-20.45 yaitu kitab Safinatun Najah. Safinantus Sholah, kitab 

Nahwu, kitab shorof, Syifaul Janah, Risalatul Mahid, dan Barzanji. 

Kitab Tibyan diajarkan pada hari Rabu, sedangkan kitab Ta‘limul 

Muta‘alim diajarkan pada hari Sabtu. 

          Kitab Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur‘an (Penjelasan tentang 

Adab Mengemban Al Qur‘an) merupakan kitab yang membahas 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan adab kita dalam menjalin 

interaksi dengan kitab suci Al Qur‘an al Karim. Kitab ini adalah 

karya dari Imam Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-

Nawawi yang masyhur dengan sebutan Imam An-Nawawi. Kitab 

Tibyan ini secara garis besar menjelaskan bagaimana cara kita 

memuliakan Al Qur‘an. Beberapa hal yang dibahas dalam kitab ini 
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antara lain membahas tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al 

Qur‘an, menghormati, dan memuliakan golongan Al Qur‘an, panduan 

belajar dan mengajar Al Qur‘an, panduan menghafal Al Qur‘an, adab 

dan etika membaca Al Qur‘an, adab berinteraksi dengan Al Qur‘an , 

dan lain-lain. 

          Kitab Ta‘limul Muta‘alim membahas tentang kode etik 

menuntut ilmu, yakni hakekat dan keutamaannya, niat  ketika 

belajar/menuntut ilmu, memilih ilmu, guru, dan teman, serta 

keteguhan dalam menuntut ilmu, menghormati ilmu dan ahlinya, 

sungguh-sungguh, tekun  dan semangat dalam menuntut ilmu, tahap 

awal, ukuran, dan urutannya belajar ilmu, tawakal kepada Allah 

dalam menuntut ilmu,  waktu (kapan) yang tepat dalam menuntut 

ilmu, memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasehat dan tidak iri 

hati, mengambil faedah pelajaran, bersikap wara‘ketika belajar, 

penyebab hafal dan lupa, serta menjelaskan sesuatu yang 

mendatangkan dan menjauhkab rezki, serta menambah dan 

memperpendek umur. 

          Kitab Safinatun Najah adalah kitab dasar ilmu fiqih menurut 

madzhab imam Syafi‘i, yang diajarkan pada kelas XI dan XII, 

sedangkan kitab fiqih Safinatus Sholah diajarkan pada kelas X yang 

berisi tuntutan pelaksanaan ibadah sholat, cara-cara bersuci dan 

kaidah-kaidah pelaksanaan sholat menurut madzhab Syafi‘i. Selain 

itu kitab safinatus Sholah juga membahas tentang uraian dasar  dien, 
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yaitu dua kalimah syahadat berikut konsekuensi-konsekuensinya dan 

pembahasan tentang mengenal Allah SWT.  

         Kitab nahwu dan shorof adalah suatu kitab yang berisi ilmu 

terpenting untuk memahami al Qur‘an dan Sunnah Nabi Saw. 

Ilmu Nahwu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan harakat 

akhir dalam kalimat. Ilmu Nahwu adalah bapaknya segala ilmu, 

sedangkan ilmu Shorof adalah ibunya ilmu.  

Sorof adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa arab yang 

mempelajari tentang perubahan bentuk pada suatu kata dalam bahasa 

arab. Sedangkan didalam praktiknya perubahan-perubahan pada kata 

dalam bahasa arab dikenal dengan tasrif. Tasrif adalah pengubahan 

bentuk asal sesuatu kepada contoh yang berbeda-beda dengan tujuan 

untuk dapat menghasilkan sebuah makna yang dimaksud. 

          Kitab Syifaul Janah adalah kitab yang berisi tentang dasar-

dasar ilmu tajwid, yakni ilmu tentang tata cara membaca al Qur‘an 

dengan baik dan benar,  ilmu yang menjadikan bagus dalam 

membaca al Qur‘an. 

         Adapun Barzanji adalah kitab yang berisi sejarah Nabi 

dimulai dari kelahiran sampai wafatnya, yang biasa dibaca umat 

islam di indonesia untuk mengagungkan Nabi sebagi bukti cinta 

kepada beliau. 

b. Pembiasaan pola hidup islami 
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Pemibiasaan pola hidup  islami diterapkan kepada santri Ma‘had al 

Aqwam (dengan sistem Boarding School ) untuk membentuk 

karakternya, sebagaimana sudah dijelas diatas. 

c. Tahsin dan Tahfidz Al Quran 

Tahsin dan Tahfidz Al Qur‘an merupakan program wajib bagi siswa-

siswi yang mengikuti sistem Boarding School mulai periode tahun 

ajaran 2018/2019. Tahfidz Al Qur‘an 20 juz bagi kelas Sains, dan 30 

juz bagi kelas keagamaan. 

d. Kegiatan pembelajaran di sekolah 

Kegiatan pembelajaran di sekolah pagi/reguler diberikan selama 53-

57 jam pelajaran/minggu, disesuaikan  dengan kelas masing-masing. 

Jam Tahfidz juga dimasukkan dalam kurikulum sekolah pagi/reguler, 

sebagai integrasi dengan sistem Boarding School di MAN Kendal ini. 

e. Keteladanan kiai/asatidz/guru 

 i Ma‘had al Aqwam dipimpin oleh seorang Pimpinan Ma‘had yang 

setingkat dengan wakil kepala sekolah, yakni Ustasdz Ali, S.Pd.I, dan 

dibantu oleh Asatidz dan Ustadzat. Mereka memberikan tauladan 

yang baik bagi siswa-siswi yang tinggal di Ma‘had al Aqwam.  

f. Budaya sekolah yang islami 

Pembiasaan bersalaman dengan para guru sebelum masuk jam 

pertama merupakan budaya/kebiasaan yang diterapkan di sekolah, 

juga merupakan pengamalan hadis nabi yang memerintahkan untuk 
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bersalaman jika bertemu sesama muslim. Budaya menghormati yang 

lebih tua dan menyayangi yang lebih mudah. 

     Dari uraian diatas dapat diketakui bahwa  materi pembelajaran yang 

diterapkan dengan sistem Boarding School dapat menuju tercapainya 

tujuan pendidikan yang diharapkan bagi siswa-siswi MAN Kendal, yakni 

menjadi insan kamil; yang memiliki karater yang baik, berprestasi, 

menjadi orang disiplin dalam segala hal, terbentuk menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Terbiasa jujur, selalu ikhlas, 

terbiasa hidup sederhana, serta rajin beribadah 

 

3. Upaya peningkatas Kualitas pendidikan Agama di MAN Kendal 

 Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama di MAN tidak 

tergantung pada satu komponen saja, misalnya guru saja, tetapi peran 

kepala sekolah, wakil kepala seolah, peserta didik, orang tua, sarana 

prasarana, dan lingkungan yang mendukung. Masing-masing komponen 

mempunyai peran dan saling melengkapi. Peningkatan kualitas 

pendidikan di MAN Kendal meliputi bidang akademik dan non akademik, 

antara lain melalui input (PPDB), proses, sarana prasarana, manajerial, 

dan sistem Boarding School. 

a. Input ; PPDB melaui dua jalur, yakni jalur unggul dan reguler.  Jalur 

unggul melalui prestasi akademik dan non akademik. Bagi peserta 

didik yang mengikuti jalur akademik, maka harus memenuhi syarat 

memiliki prestasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan di MAN 
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Kendal. Jika tidak memikili prestasi akademik maka dengan jalur 

unggulan ini harus memiliki prestasi lain non akademik. Sedangkan 

jalur reguler, sama dengan sekolah-sekolah lain dalam perekrutan 

siswa baru, misalnya persyaratan harus memiliki ijazah SMP atau 

setingkatnya, dan lain-lain. Dalam penjaringan peserta didik baru di 

MAN Kendal  ada dua kategori, yakni peserta didik  yang diarahkan 

ke Boarding School dan peserta didik yang diarahkan ke reguler  

(bukan Boarding School). Untuk calon peserta didik yang akan masuk 

di Boarding School harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain 

mampu membaca Al Qur‘an dengan fasih dan benar sebagai bekahl 

untuk tahfidz Al Qur‘an. Peserta didik yang mengikuti Boarding 

School diwajibkan menghafal Al Qur‘an baik yang mengambil 

jurusan Sains maupun keagamaan. 

b. Proses ;  dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan banyak 

komponen yang berperan didalamnya, antara lain kurikulum, kualitas 

guru, media pembelajaran dan media yang mendukung dalam proses 

pembelajaran, sumber belajar, laboratorium.  

Kurikulum; dalam suatu pendidikan kurikulum merupakan komponen 

yang teramat penting, karena ia merupakan pedoman dalam 

penyelenggaraan proses belajar (PBM) atau proses pembelajaran. 

Mutu out-put, lembaga pendidikan antara lain ditentukan oleh 

kurikulum dan efektivitas pelaksanaannya. Kurikulum bisa mengalami 

perubahan/perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada 
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saat itu.  Kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen yang 

berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi dan pengalaman 

belajar yang harus dilakukan peserta didik, strategi dan cara yang 

dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan 

informasi tentang pencapain tujuan, serta implementasi dari dokumen 

yang dirancang dalam bentuk nyata (Ramayulis M. , 2017, p. 83). 

Adapun kurikulum di MAN Kendal adalah kurikulum yang inovatif, 

mengembangkan kurikulum muatan lokal dan lain-lain sebagaimana 

KMA 184. Pengembangan kurikulum yang diterapkan di MAN 

Kendal selain penambahan muatan lokal pada kelas reguler, juga 

mengembangkan kurikulum dengan sistem Boarding School. 

Guru; adalah pendidik profesional yang memegang tanggung jawab 

mendidik terhadap peserta didik yang diamanahkan oleh orang tua 

kepadanya. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, karena peserta didik tidak dapat belajar mandiri secara 

maksimal tanpa bimbingan dan arahan dari guru.  

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan  di MAN Kendal, 

guru dberi sarana untuk mengembangkan potensinya dengan 

mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, MGMP, dan 

kegiatan lain yang relevan dengan upaya peningkatan kualitas guru. 

Dengan demikian guru memiliki potensi yang berkualitas dan siap 

mengedukasi peserta didik, sehingga terjadi perubahan dalam diri 

peserta didik yang ditunjukkkan dengan bertambahnya pengetahuan, 
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ketrampilan, kebiasaan-kebiasaan (terbentuknya karakter), serta 

perubahan aspek-aspek positif yang lain.  

Dalam proses pembelajaran, guru juga harus bisa menciptakan 

suasana yang kondusif dan menyenangkan sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai.  Memberikan uplous (tanggapan positif) bagi 

yang memiliki semangat tinggi dalam proses pembelajaran. Terhadap 

prestasi yang diraih peserta didik di MAN Kendal secara akademik 

maupun non akademik ada reward yang diberikan sebagai 

penghargaan kepadanya, dan juga sebagai motivotor untuk 

kedepannya. Misalnya, ranking/peringkat 1 mendapat reaward 

beasiswa/bebas SPP selama 6 bulan, peringkat 2 mendapat beasiswa 

SPP 3 bulan, dan peringkat  3 mendapat beasiswa SPP 1 bulan. 

Adapun peseta didik yang mendapat prestasi di bidang non akademik 

juga mendapatkan reward. 

Home visit  ke rumah peserta didik juga dilakukan untuk menjalin 

silaturrohim dan komunikasi yang baikdari pihak sekolah dengan 

orang tua peserta didik. Hal ini dilakukan jika ada sesuatu yang 

memang harus diselesaikan, antara prestasi peserta didik menurun, 

peserta didik tidak masuk beberapa hari baik karena sakit atau alasan 

lain, atau anak mengalami masalah dan sekali waktu dilakukan 

pemanggilan terhadap orang tua murid .  

Selain hal diatas, upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan   

meningkatkan pendalaman program sains/riset dan tahfidz pada 
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kurikulum program pagi. Dikelas riset ada riset di malam harinya, dan 

kelas tahfidz ada tahfidz di malam harinya. Pendalaman tahfidz 

Qur‘an 20 juz bagi kelas sains, dan 30 juz bagi kelas agama. 

Pada saat-saat tertentu juga dilakukan kegiatan Rihlah, Ziarah ilmiah 

di beberapa tempat, dan dakwah lingkungan.  

c. Sarana prasarana 

Komponen lain yang mempunyai peran sangat penting adalah sarana 

prasarana. Sebagaimana hasil penelitian diatas sudah disebutkan 

Bahwa MAN Kendal mempunyai sarana prasarana yang cukup 

memadai. Sebagai upaya peningkatan kualitas Pendidikan, 

pengembangan sarana dan prasarana selalu ditingkatkan, antara lain 

buku-buku yang ada di perpustakan, laboratorium, gedung workshop, 

gedung sekolah/ruang kelas, masjid, asrama/Ma‘had al Aqwam, 

media pembelajaran dan media yang mendukung dalam proses 

pembelajaran. 

d. Manajerial 

MAN Kendal menyiapkan beberapa lab komputer sebagai akses untuk 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran mengakses web yang 

sudah tersedia. 

e. Sistem Boarding School. 

Program ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas yang 

mengajarkan berbagai macam kegiatan keagamaan, tahfidz Al Qur‘an, 

kajian kitab-kitab kuning, pembiasaan religi, muhadloroh/pidato, 
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bersosialisasi dengan lingkungan, berlatih mandiri, dan kegiatan-

kegiatan lain yang positif, yang semua kegiatan itu mengarah kepada 

tercapainya tujuan pendidikan, tercapainya visi dan misi MAN kendal. 

Peserta didik akan menjadi Ilmuan yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT atau menjadi Ulama yang mempunyai pengetahuan 

terhadap IPTEK. Pembelajaran istem pembelajaran  Boarding School 

dilaksanakan dengan model  integrasi empat lingkungan, 

masjid/moshola, asrama, alam dan kelas. 

 

B. Model Integrasi Sains dan Agama Dengan Sistem Boarding School Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Di MAN Kendal 

          Sebagaimana yang dkemukakan oleh Mahzar tentang  teori integrasi 

Pentadik, Orientasi sains islam paradigma ilmu dinyatakan secara eksplisit 

dan dibangun diatas kebenaran wahyu berupa firman-firman-Nya yang ditulis 

dalam kitab suci Al Qur‘an karim yang diwahyukan kepada nabi  dan Rasul-

Nya yang terakhir Muhammad Saw. Abudin Nata juga menyebutkan bahwa 

ilmu pengetahuan dan teknologi  pada hakekatnya juga berasal dari Allah 

SWT.  

          Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait di MAN Kendal 

menunjukkan adanya integrasi sains dan agama di MAN Kendal.  Untuk 

mewujudkan  KMA 183 dan 184 MAN Kendal menyiapkan tenaga pendidik 

yang cukup berkualifikasi baik S-1 maupun S-2, dengan harapan 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan kurikulum yang 
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direncanakan, dan  tercapainya tujuan pendidikan . Dengan penerapan sistem 

Boarding School, integrasi  sains dan agama bisa berjalan dengan baik. 

Fasilitas-fasilitas yang mendukung pembelajaran disiapkan dan terus 

dikembangkan. Pembelajaran dilaksanakan dengan empat lingkungan, yakni  

Masjid/Mushola, alam, kelas, dan asrama/Ma‘had.  

Pendalaman sains dan agama dilaksanakan terintegrasi dalam pembelajaran 

sekolah reguler/pagi dan Ma‘had/asrama.  engan adanya pendalaman sains 

dalam proses pembelajaran dan tahfidz Al Qur‘an, peserta didik secara 

otomatis akan dapat mengintegrasikan antara sains dan agama. Guru-guru 

sains juga mengaitkan pada materi pelajaran tertentu yang terkait dengan Al 

Qur‘an, baik pada awal pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran.  Hal 

ini terbukti dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Contoh  intregrasi sains dan agama dalam proses belajar 

mengajar (PBM) : 

Segala kegiatan pembelajaran sains/IPA dilakukan secara eksperimen; contoh 

perubahan materi (fisika) sementara, perubahan kimia, tetap. Pembelajaran 

tidak hanya diterangkan secara literasi saja tapi dikembangkan secara 

eksperimen. Contoh ; kertas dibakar dihadapan peserta didik, kertas yang 

dibakar akan menjadi debu. Pertanyaan untuk peserta didik, apakah debu bisa 

menjadi kertas lagi ? jelas mereka menjawab tidak bisa. Ini menunjukkan 

perubahan tetap. 

Air dimasak  mendidih kemudian dimatikan kompornya, air tidak berubah, 

berarti menunjukkan perubahan sementara, kembali seperti semula.  
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Dikaitkan dengan agama, perubahan kimia (tetap) Allah menciptakan 

manusia dari bayi menjadi dewasa dan tidak bisa kembali menjadi bayi lagi 

(perubahan tetap). 

Contoh RPP integrasi pembelajaran Sains dan Agama: Tabel 10 

 Tabel 10 

RENCANA PELAKSANAANPEMBELAJARAN (RPP) 

 PEMBELAJARAN MASA DARURAT        

          MADRASAH ALIYAH NEGERI KENDAL 

                       TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

Mata Pelajaran 

   Peminatan 

: Biologi 

: MIPA 

Semester          :  I 

Pertemuan        : 15 

 

   Kelas : XI MIPA 6 Alokasi waktu  : 1 x 60 menit  

 

I. Kompetensi Dasar dan Indikator 

a. Kompetensi Dasar 

3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ 

pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, 

bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem 

pencernaan manusia. 

4.7 Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung 

dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan 

kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan 

pangan dan keamanan pangan. 

b. Indikator 

1.  Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun   
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organ pada sistem pencernaan pada manusia. 

2.  Mengaitkan hubungan antara struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem pencernaan pada manusia. 

3.  Mengaitkan hubungan antara struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem pencernaan dengan mekanisme pencernaan 

pada manusia. 

4.  Menganalisis struktur dan meknisme pencernaan ruminansia 

II.  Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan pada manusia. 

2. Peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan pada manusia. 

3. Peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dengan 

mekanisme pencernaan pada manusia. 

4. Peserta didik mampu menganalisis struktur dan mekanisme 

pencernaan pada ruminansia 

III.   Materi Esensi 

1. Struktur dan Fungsi Sistem Pencernaan Manusia 

2. Al Qur‘an surat Abasa ayat 24 dan surat Al Baqarah ayat 168 

3. Struktur  dan Fungsi Sistem Pencernaan Ruminansia 

IV. Media dan Sumber Belajar 

       Powerpoint, Video/Gambar pembelajaran, WAG 
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V. Proses Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

a. Melalui Whatsapp guru menyapa siswa dan memastikan 

semua sudah menerima share materi pembelajaran. 

b. Peserta didik berdoa, dan saling berkabar kesehatan, tetap 

patuh social distancing. 

c. Peserta didik mencermati tujuan pembelajaran dan skenario 

kegiatan. 

d. Memotivasi dengan memutar video/gambar orang yang sedang 

makan 

2. Inti 

a. Membaca konsep materi struktur dan fungsi system pencernaan 

pada manusia dan ruminansia 

b. Peserta didik mengamati tayangan video 

c. Peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan mengerjakan 

LDS (Lembar Diskusi Siswa) yang diberikan guru. 

d. Peserta didik mencatat hasil pengamatan , menganalisis dan 

membuat simpulan 

e. Guru melakukan diskusi Tanya jawab dengan siswa terkait 

materi pembelajaran diintegrasikan dengan ayat Al Qur‘an 

3. Penutup 

a. Guru meberikan tenggat waktu untuk mengumpulkan LDS. 

b. Guru membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. 
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c. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

VI. Penilaian 

a. Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

b. Jurnal pengamatan sikap obyektif dalam melakukan pengamatan 

c. Penilaian Kinerja membuat tabel gangguan pencernaan 

Kendal,   Agustus 2020 

Mengetahui                                               Disusun oleh 

Kepala Madrasah                                      Guru Pengampu 

 

 

            Drs. H. Muh Asnawi, M.Ag                     Samsul Hadi, M.Pd 

          NIP. 19642031994031004     NIP.197110151995031001 
 
 

Sumber wawancara (Hadi, 2021) 
 
 
 

          Dari contoh Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menununjukkan adanya  kemampuan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical-Thinking and Problem-

Solving Skills), yakni kemampuan berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, 

terutama dalam konteks pemecahan masalah. Peserta didik dilatih untuk 

memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat 

pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem. Peserta didik juga 

menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, peserta didik juga memiliki 

kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan 
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menyelesaikan masalah. Peserta didik juga bekerjasama secara berkelompok, 

berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan teman-temannya.  Berbagaimacam 

pendekatan abad 21 yang digunakan antara lain pendekatan scientific, 

tematik, inkuiri, project based learning, dan problem based learning. 

         Integrasi sains dan agama adalah Kolaborasi antara sains dan agama 

dalam pembelajaran dan pembiasaan. Belajar sains adalah membuktikan ilmu 

dari Allah, maka perlu pembuktian dengan pengkajian ilmu agama dan sains, 

perlu waktu untuk mengintegrasikan antara keduanya; Pertama, penanaman 

aqidah bahwa Allah sebagai Pencipta, dan Rasulullah (Muhammad) adalah 

utusan Allah Swt. Nilai keyakinan agama dimantapkan, seperti sholat tepat 

waktu dan lain-lain. Kedua, belajar sains sesuai konsep islam. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran intetgrasi sains dan agama, siswa tidak mengalami 

kesulitan.  engan pendalaman pengetahuan agama di Ma‘had/asrama dan 

pembelajaran sains di sekolah pagi/reguler, peserta didik dapat memahami 

integrasi sains dan agama dengan mudah, bahkan mereka merasa semakin 

bertambah keimanan dan ketaqwaanya kepada Allah SWT. 

 

C. Penerapan/Implementasi Integrasi Pembelajaran Sains Dan Agama Dengan 

Sistem Boarding School Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam di 

MAN Kendal        

        Armahedi Mahzar memilah implementasi integrasi sains dan agama 

menjadi empat tatanan; konseptual, institusional, operasional,dan arsitektural. 
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Anggun Zuhaida dkk memaknai keempat tatanan tersebut sebagai berikut; 

Konseptual : Artinya Madrasah sebagai lembaga pendidikan harus mampu 

memahami, mengarahkan, dan mendidik siswanya menjadi insal kamil yang 

selain memahami sains juga memahami ilmu agama. 

Institusional : Artinya lembaga harus memiliki kebijakan yang tegas 

mengenai implementasi integrasi sains dan agama 

Operasional : artinya kurikulum yang harus memasukkan konsep-konsep 

fundamental ilmu agama beriringan dengan sains yang mestinya diterapkan 

dalam perangkat pembelajaran, materi ajar serta pelaksanaan pembelajaran. 

Arsitektural :  artinya Madrasah sebagai lembaga pendidikan  juga selain 

memiliki ruangan-ruangan pengembangan bidang sains juga harus 

menghidupkan sarana-sarana ibadah seperti Musholah dan Masjid (Anggun 

Zuhaida, 2018, p. 454). 

   Orientasi sains islam, paradigma ilmu dinyatakan secara eksplisit dan 

dibangun diatas kebenaran wahyu berupa Firman-firman Allah SWT yang 

ditulis dalam kitab suci Al Qur‘an yang diturunkan kepada Nabi-Nya/Rasul 

terakhir Muhammad Saw. Adanya kesesuaian dari konsep-konsep tentang 

alam dalam Al Qur‘an dengan konsep-konsep dan fakta-fakta dalam sains 

menunjukkan adanya adanya  kesesuaian ayat-ayat qouliyah (AL Qur‘an) dan 

ayat-ayat kauniyah. Dalam mendalami ayat-ayat qouliyah dan ayat-ayat 

kauniyah, MAN Kendal mengimplementasikan integrasi pembelajaran sains 

dan agama dengan sistem Boarding School.  
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Contoh ayat-ayat qouliyah yang menggambarkan ayat-ayat kauniyah 

antaralain dalam surah Yasin ayat 37-40 :  

                                     

                                   

                                   

      

― an suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; 

Kami tanggalkan siang dari malam itu, Maka dengan serta merta mereka 

berada dalam kegelapan (37). 

dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang 

Maha Perkasa lagi Maha mengetahui (38). 

dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia 

sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan 

yang tua (39) [1267]. 

tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak 

dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya (40)
6
. 

 

   Dalam tatanan integrasi sain dan agama untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan agama, MAN Kendal mempersiapkan peserta didiknya  untuk 

menjadi insan kamil, yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

terbentuk kepribadiannya, mindsetnya, pemikirannya, dan perilakunya, 

sehingga memiliki ciri has/berkarakter, disiplin, berprestasi, rajin beibadah, 

dimasyarakat menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemimpin/ pemuka 

agama yang berilmu pengetahuan. Guru memahami integrasi sains dan 

agama, sehingga dalam pelaksanaan  pembelajaran  beliau mengintegrasikan 

antara sains dan agama (Al Qur‘an), bisa diawal pembelajaran,dalam proses 

                                                           
6 [1267] Maksudnya: bulan-bulan itu pada Awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah 

menempati manzilah-manzilah, Dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan 

seperti tandan kering yang melengkung. 
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pembelajaran, atau di akhir pembelajaran. Dalam tatanan konseptual ini, 

MAN Kendal juga menentukan arah tujuan pendidikan, visi, dan misi 

pendidikan sudah disiapkan dengan matang, sehingga diharapkan outputnya 

sesuai dengan harapan, yakni pendidikan yang berkualitas.   

    Untuk mengimplementasikan integrasi sanis dan agama, MAN 

Kendal membentuk sistem Boarding School sebagai program untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan agama sebagaimana sudah dijelaskan 

dalam latar belakang diterapkannya sistem Boarding School di MAN Kendal. 

Dalam tatanan Institusional ini, MAN Kendal telah mempersiapkan dengan 

semaksimal mungkin untuk mempersiapkan peserta didik menjadi insan 

kamil, dan ma‘had/asrama sebagai tempat tinggal peserta didik yang 

mengikuti program Boarding School. Kurikulum pembelajaran yang linier 

mengaitkan sekolah reguler/pagi dengan Boarding School sistem pondok 

pesantren menjadi suatu hal yang diintegrasikan antara sains dan agama untuk 

membekali peseta didik terutama di bidang pengetahuan agama. Dengan 

pendalaman sains/riset juga pendalaman Al Qur‘an atau tahfidz Al Qur‘an 

sebagai upaya integrasi pembelajaran sains dan agama. Dalam Kompetensi 

Inti yang terterah dalam kurikulum Sains/IPA mencakup nilai-nilai sikap 

spritual, sikap sosial, pengetahuan, dan ketrampilan.tidak hanya pengetahuan 

Sains/pembelajaran Sains semata. Pembiasaaan sikap spritual dan sikap sosial 

untuk terbentuknya karakter peserta didik. 

          Dalam tatanan operasional unsur-unsur dalam kurikulum meliputi 

 kompetensi-kompetensi yang diimplimentasikan dalam pembelajaran 
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 Sains/IPA. Selain sebagai produk dan proses, IPA mengandung nilai-nilai 

 sikap(values). Nilai-nilai atau sikap terdiri dua unsur yaitu sikap berTuhan 

 dan sikap sosial. Dengan mempelajari IPA maka, akan tumbuh dari diri 

 peserta didik penghayatan dan pengamalan dari ajaran agama yang 

 dianutnya. IPA banyak mengandung muatan-muatan keimanan dan 

 penghayatan ajaran agama dengan mengaitkan apa yang dipelajarinya  dengan 

 entitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan segala 

 keterbatasan dan juga rahmat yang diberikan kepada manusia dengan 

 kemampuannya mendeteksi gejala alam melalui panca inderanya, untuk 

 mengeksplorasi alam ini, memahami proses yang berlangsung, sehingga 

 menghasilkan kemampuan metakognitif yang tinggi dan peserta didik akan 

 berperilaku sebagai insan yang beriman. 

 Sikap sosial yang ditumbuhkan dalam IPA memuat nilai-nilai karakter 

 yang bersifat sangat ―halus‖, sebagai hasil dampak pengiring dari sebuah 

 proses pembelajaran saintifik. Sikap sosial yang dapat ditumbuhkan  melalui 

 IPA antara lain yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

 disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

 santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 

 dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

 dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

 cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 IPA  juga  memiliki  peran  yang  sangat penting pada pembentukan kultur 
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 masyarakat. Penguasaan konsep-kosep dasar IPA pada peserta didik akhirnya 

akan membentuk budaya pada masyarakat karena akan memengaruhi cara 

berpikir, bertindak dan bersikap secara ilmiah dalam menghadapi 

permasalahan sehari-hari. Sehingga proses kehidupan akan  lebih efektif 

dan efisien dengan mutu hidup yang baik. Literasi Sains yang  menjadi salah 

satu indikator kemajuan dari suatu negara dapat dibentuk melalui kurikulum 

IPA yang mengembangakan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOT= 

Hingher Order Thinking). Agregat kemampun  berpikir tingkat tinggi dalam 

suatu negara sangat menentukan pertumbuhan ekonomi sebagai human 

capital/modal manusia (Sri Hidayati, 2014, pp. 7-8) 

 Adapun Kompetensi Inti dalam pembelajaran Sains antara lain : 

 KI-1 : Menghayati danmengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

 KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

         peduli  (gotong  royong,  kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

        dan   proaktif  dan  menunjukan  sikap  sebagai  bagian  dari solusi atas 

             berbagai   permasalahan   dalam   berinteraksi   secara   efektif dengan 

          lingkungan   sosial  dan   alam  serta  dalam menempatkan diri sebagai 

             cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

 KI-3  Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

      Dan    prosedural   berdasarkan  rasa ingintahunya tentang ilmu  penge -  

      huan,  teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan         

      kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 

      dan    kejadian,  serta  menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
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      kajian   yang   spesifik   sesuai   dengan   bakat   dan   minatnya   untuk  

      memecahkan masalah.   

 KI-4 : Mengolah,  menalar,  dan   menyaji   dalam  ranah  konkret  dan  ranah 

             abstrak   terkait   dengan   pengembangan dari yang dipelajarinya di     

            sekolah   secara  mandiri,  bertindak   secara  efektif  dan  kreatif, serta 

         mampu   menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Dalam tatanan Operasional ini, guru-guru sains sudah mengintegrasikan 

pembelajaran sains dan agama, baik dalam praktek maupun perencanaannya. 

Guru-guru Sains membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

berpedoman pada Silabus dan Kurikulum yang berlaku saat ini, yakni 

kurikulum 2013 yang disempurnakan. Walaupin tidak semua materi 

pembelajaran sains bisa diintegrasikan dengan agama secara langsung, karena 

sebagian guru juga mengalami kesulitan pada materi tertentu jika dikaitkan 

dengan agama, dalam hal ini mencari dalil Al Qur‘an atau hadis yang sesuai 

dengan materi tersebut. Namun sebagian materi pelajaran sains juga bisa 

dintegrasikan dengan mudah dengan agama (Al Qur‘an/Hadis). 

Dari  segi nilai-nilai sikap spritual dan sosial tetap diberikan/dilaksanakan 

dalam pembelajaran, baik dalam pelaksanaan pembelaran Sains reguler 

maupun di Ma‘had al Aqwam. Penanaman nilai sikap spritual dan sosial 

dalam konsep pembelajaran Sains tidak bertentangan dengan pembelajaran 

agama, bahkan mempunyai tujuan dan arah yang sama dan saling 

melengkapi. .  
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    Pengembangan sarana prasarana terus ditingkatkan sebagai upaya 

untuk peningkatan kualitas pendidikan di MAN Kendal. Pengembangan 

laboratorium-laboratorium, tersedianya Musholah, tempat workshop, 

perpustakaan, dan sarana lain yang mendukung sebagai bentuk tatanan 

Arsitektural implementasi integrasi sains dan agama di MAN Kendal. 

    Berdasarkan  implementasi integrasi sains dan agama yang 

dikemukakan dalam bukunya Bagir dkk (2005) model Pentadik Armahedi 

Mahzar bahwa implementasi integrasi sains dan agama di MAN Kendal 

sudah pada tatanan konseptual, institusional, operasional, dan arsitektural 

dalam lembaga pendidikan. 

 

D. Implikasi Integrasi Pembelajaran Sains Dan Agama Dengan Sistem Boarding 

School Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama di MAN Kendal   

         Sebagaimana sudah diuraikan di atas  dalam integrasi pembelajaran 

Sains dan Agama dan penerapanya, maka implikasi integrasi pembelajaran 

Sains dan Agama terhadap kualitas beragama adalah; dengan  kurikulum 

yang diterapkan telah dikembangkan dan sistem Boarding School sebagai 

upaya mempermudah untuk terjadinya integrasi pembelajaran Sains dan 

Agama. Bakar mengatakan, Implikasi dalam hal kurikulum, bisa dalam 

bentuk penyusunan silabus disekitar isu fundamental, yakni (1) epistimologi 

dan (2) etika, Topik-topik yang termasuk dalam epistimologi terutama 

berbincang tentang status epistimologis sains-sains terapan dan rekayasa, 

hubungan konseptualnya dengan prinsip-prinsip tauhid (yaitu pengetahuan 
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metafisika dan kosmologi) yang mengatur dunia fisik (natural), dengan 

metode ilmiah dan pemikiran kreatif (termasuk inspiratif matematika) dan 

dengan impliklasi-implikasi epistimologis aspek-aspek tertentu dari 

kreativitas manusia dalam sains terapan dan rekayasa kontemporer, 

khususnya dalam rekayasa genetika. Yang tidak kalah pentingnya adalah 

bagaimana kurikulum yang ada, akan mengantarkan peserta didik agar 

memiliki hasrat dan kemampuan untuk melakukan penelitian (riset) pada 

bidang-bidang sains untuk kemudian menemukan ―titik sambungnya‖ dengan 

realitas objektif yang terjadi  pada wilayah   keagamaan(Aripudin, 

2016/1438).         

         Dengan penerapan kurikulum yang memasukkan ayat-ayat Al Qur‘an 

sebagai dasar atau pijakan dalam mempelajari sains-sains yang merupakan 

ayat-ayat kauniyah, akan mendorong peserta didik untuk melakukan riset 

sebagai pembuktian atas kuasa Allah Swt dan menambah keimanan dan 

ketaqwaan kepada-Nya. Dengan  demikian pendidikan  agama akan 

meningkat kualitasnya, yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma Din Al-

Islam sebagai kebenaran  yang  utuh  dan  menyeluruh. ―Sedangkan implikasi 

dalam proses belajar mengajar, dimana salah satu gagasan menarik dari Ian 

G.Barbour, mengenai peranan penting  imajinasi kreatif sebagai model 

alternatif selain metode deduktif dan induktif, karena dalam perumusan teori , 

imajinasi kreatif melampaui  prosespenalaran yang sangat logis‖ (Aripudin, 

2016/1438). Dengan imajinasi kreatif guru-guru mampu menciptakan atau  

menentukan metode-metode pembelajaran sains yang tepat, sehingga  peserta 
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didik mudah untuk memahaminya dengan cepat dan lengkap. Dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran abad 21, peserta didik mampu 

mencari tahu dari sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan 

kerjasama  serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah.  Pendekatan 

pembelajaran Critical-Thinking and Problem-Solving Skills, Communication 

and Collaboration Skills, Pembelajaran secara  berkelompok,  Creativity and  

Innovation Skills, dan Information and Communications Technology Literacy 

sebagai  pendekatan  pembelajaran sains, dan dikuatkan dengan dengan 

sistem Boarding Shool yang mengajarkan tahfidz Al Qur‘an dan kitab kuning.

        Adapun implikasinya dalam aspek sosial keagamaan, dengan 

paradigma integratif, para peserta didik akan diajak untuk berfikir holistik dan 

tidak parsial dalam menghayati majemuknya keyakinan dan keberagamaan. 

Misalnya, peserta didik diajarkan dengan toleransi dengan agama lain, 

dimana masing-masing agama mempunyai penafsiran yang berbeda tentang 

kekuasaan Tuhan dan pelaksanaan ajaran-Nya. Peserta didik menghormati 

pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadah sesuai ajarannya.  Dalam hal 

ini pendidikan mempunyai peran yang penting dalam proses integrasi ilmu 

dan agama, suatu proses yang akan mengapresiaikan hasil-hasil teoritis 

pengetahuan dan pengalaman praktis abadi sifat Ilahi yang digalih dari 

pengalaman masing-masing peserta didik. Dari sisi dengan sendirinya tumbuh 

imajinasi kreatif untuk menghayati pola keyakinan yang bersifat majmuk, 

sehingga tumbuh kesadaran kreatif untuk menghormati orang lain yang 

mempunyai keyakinan dan agama yang berbeda. Dengan demikian, implikasi 
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integrasi pembelajaran Sains dan agama yang dilaksanakan dengan sistem 

Boarding Shool akan meningkatkan kualitas pendidikan agama bagi peserta 

didik, yakni, terbentuknya karakter peserta didik yang berkarakter prestasi, 

disiplin, takwa, jujur, ikhlas, sederhana, rajin beribadah, dan tentunya 

bersesuaian dengan tujuan pendidikan Nasional, serta visi, misi, dan 

tujuan pendidikan MAN Kendal, yakni Terwujudnya lulusan MAN 

Kendal yang memiliki kecakapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

yang berdasarkan Iman dan Taqwa (IMTAQ), memiliki kemandirian yang 

kuat berwirausaha dan mampu meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi 

sesuai dengan pilihan utamanya.       

        Dalam tatanan arsitektural, sarana prasarana di MAN Kendal bisa 

dikatakan lengkap, karena terpenuhi untuk segala kegiatan, mulai dari 

perpustakaan, laboratorium IPA/Sains, Laboratorium bahasa, Laboratorium 

IPS, Laboratorium agama, ruang Workshop, bengkel, asrama/ma;had, Aula, 

Musola, kelas, dan ruang-ruang/fasilitas  inti lainnya. Sarana-sarana tersebut 

mempunyai peran yang penting sebagai pendukung dan mempermudah dalam 

proses pembelajaran terhadap terealisasinya integrasi pembelajaran Sains dan 

Agama sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan agama yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan Nasional. 
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BAB V     

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Latar belakang diterapkannya pembelajaran Sains dan Agama dengan 

sistem Boarding School di MAN  Kendal untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi 

tantangan era 21, dan bersesuaian dengan  tujuan MAN Kendal dalam 

melaksanakan pembelajaran untuk mencapai lulusan yang memiliki 

kecakapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan iman dan 

taqwa, memiliki kemandirian yang kuat berwirausaha dan mampu 

meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi yang sesuai dengan  

kemampuannya, dan bersesuaian dengan Visi dan Misi MAN Kendal. 

Disamping itu diterapkannya pembelajaran Sains dan Agama dengan 

sistem Boarding School juga untuk mempersiapkan peserta didik siap 

bersaing menghadapi event-event Nasional kaitannya dengan riset, KSM, 

dan Maires, baik terkait dengan IPTEK maupun  yang terintegrasi sains 

dan agama.Dengan demikian pserta didik siap menghadapi tantangan baik 

dalam proses pembelajaran maupun setelah lulus dari dari MAN, serta 

siap berada dalam lingkungan masyarakat disekitarnya. 

2. Model Pentadik; Paradigma Integralisme Islam sebagai model Integrasi 

Sains dan Agama dengan sistem Boarding School untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan agama di MAN Kendal.  Sebagai perwujudan KMA 

184 MAN Kendal menggunakan sistem Boarding School sebagai upaya 
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untuk mengintegrasikan peembelajaran Sains dan Agama. Guru-guru dan 

Ustadz-Ustdzah yang berkualifikasi tahfidz Al Qur‘an, S-1 dan S-2 

dipersiapkan, sarana prasarana yang menunjang kegiatan tersidia dan 

terus dikembangkan, begitu juga pembelajaran dilaksanakan dengan 

empat  lingkungan Masjid/Mushola, alam, kelas, dan asrama/Ma‘had al 

Aqwam. Pelaksanaan pembelajaran Sains dan Agama terintegrasi dalam 

sekolah reguler/pagi dan Ma‘had/asrama.  engan pendalaman Sains dan 

agama/Tahfidz Al Qur‘an, maka secara otomatis akan terintegrasi antara 

Sains dan Agama, dan akan meningkatkan kualitas pendidikan agama di 

MAN Kendal. 

3. Penerapan/Implementasi Integrasi Pembelajaran Sains Dan Agama 

Dengan Sistem Boarding School Terhadap Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Islam di MAN Kendal sudah pada empat macam tatanan 

sebagaimana konsep Armahedi Mahzar, yakni konseptual, institusional, 

operasional, dan arsitektural. Namun pada tatanan operasional  tidak 

semua materi pelajaran Sains/IPA terencana pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, hanya materi tertentu yang bisa dimplikasikan pada RPP, 

tetapi pada prakteknya guru-guru Sains mengimplementasikan integrasi 

pembelajaran Sains dan Agama pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

4. Implikasi Integrasi Pembelajaran Sains Dan Agama Dengan Sistem 

Boarding School Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama di 

MAN Kendal dalam kurikulum yang diterapkan telah dikembangkan dan 

sistem Boarding School sebagai upaya mempermudah untuk terjadinya 
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integrasi pembelajaran Sains dan Agama. Implikasi dalam hal kurikulum, 

bisa  dalam  bentuk  penyusunan  silabus  disekitar  isu  fundamental. Dan 

kurikulum yang ada, akan mengantarkan peserta didik agar memiliki 

hasrat dan kemampuan untuk melakukan penelitian (riset) pada bidang-

bidang sains untuk kemudian menemukan ―titik sambungnya‖ dengan 

realitas objektif yang terjadi  pada wilayah   keagamaan     

Adapun implikasinya dalam aspek sosial keagamaan, dengan paradigma 

integratif, para peserta didik akan diajak untuk berfikir holistik dan tidak 

parsial dalam menghayati majemuknya keyakinan dan keberagamaan. 

 

B. Saran 

             Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama di MAN 

Kendal dengan mengintegrasikan pembelajaran Sains dan Agama melalui 

sistem Boarding School,  perlu adanya dukungan orang tua, ,guru, 

masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Diakhir penelitian ini perlu 

kiranya peneliti memberikan pertimbangan saran-saran bagi peningkatan 

kualitas pendidikan agama di MAN Kendal. Saran-saran tersebut antara lain : 

1. Diharapkan kepada kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, dan guru-

guru, merencanakan penambahan kelas-kelas lain selain jurusan 

Sains/IPA dan Agama  kedalam sistem Boarding School dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan agama. Upaya mengintegrasikan 

pembelajaran tidak hanya terbatas Sains/IPA dan agama, tapi juga kelas 

lain selain Sains dan Agama. 
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2. Diharapkan guru-guru Sains tidak hanya mengintegrasikan Sains dan 

Agama dalam proses pembelajaran saja atau sebagian Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tetapi lebih merencanakan secara 

matang dalam pembuatan RPP-RPP yang mengintegrasikan Sains dan 

agama dengan sistem Boarding School.. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

No Data Yang Diinginkan Sasaran Waktu 

1 1. Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian 

1. Kondisi 

Lingkungan 

MAN 1 Kendal 

1. Awal 

Penelitian 

2 2. Mengenal Sistem 

Boarding School MAN 1 

Kendal 

2. Tahap Awal 

Pengenalan 

Sistem Boarding 

School Di Lokasi 

2.  Bulan  

Nopember 

2020 

3 3. Penerapan Sistem 

Boarding School 

3. Kegiatan Belajar 

Mengajar 

3. Aktifitas 

Kegiatan 

Pembelajaran 

di Sekolah 

Maupun di 

Ma‘had/ 

    Asrama 
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Lampiran 2 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

No Data yang diinginkan Sasaran Bentuk 

1 Gambaran umum 

MAN 1 Kendal 

1. Sejarah Berdirinya 

sekoah 

2. Letak Geografis 

3. Data Tenaga Pendidik 

Dan Kependidikan 

4. Keadaan Siswa 

 

5. Struktur Organisasi 

6. Data Sarana Dan 

Prasarana Sekolah 

1. Profil Sekolah 

 

2. Profil Sekolah 

3. Papan Data 

 

4. Laporan 

Bulanan 

5. Bagan 

6. Tabel 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Kepala Sekolah MAN 1 Kendal 

a. Apa latar belakang berdirinya MAN 1 Kendal ? 

b. Bagaimanakah sistem boarding school di terapkan pada MAN 1 Kendal ? 

c. Kelas /jurusan apa saja yang dimasukkan di asrama/ma‘had dengan sistem 

boarding school ? 

d. Apa yang melatarbelakangi  diterapkannya pembelajaran sains dan agama 

dengan sistem boarding school dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan agama di MAN Kendal ? 

e. Bagaimanakah daya dukung yang ada  sehingga sistem boarding school di 

terapkan di MAN 1 Kendal ? 

f. Menindaklanjuti KMA 183 tentang intregasi antara agama dan pelajaran 

lainya termasuk sains, dan bahkan dalam KSM (Kompetisi Siswa 

Madrasah) juga  sudah mengintegrasikan antara agama dan sains. Apakah 

dengan program memasukkan Jurusan IPA Sains  ke dalam sistem 

Boarding School termasuk upaya mengintegrasikan pembelajaran Sains 

dan agama?  
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Hasil wawancara dengan Bapak kepala sekolah MAN Kendal  

(Drs.H. Muh.Asnawi, M.Ag.), 16 Maret 2021 

a. MAN (Madrasah Aliyah Negeri Kendal) dulunya bernama SPIAIN (Sekolah 

Persiapan IAIN). Dan sejak tanggal 16 Maret 1978 SP IAIN Al –  jami‘ah 

Kendal beralih fungsi menjadi       ( MAN KENDAL ) Madrasah Aliyah 

Negeri Kendal, yang dikuatkan  dengan turunnya SK Menteri Agama  nomor 

17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah 

Negeri. 

 Kurikulum di MAN Kendal mengacu pada peraturan Mentri Agama Dirjen 

Pendis. Yang turun dari Dirjen KSKK. Kurikulum MAN adalah lembaga 

setingkat SMA yang bercirikan islam, maka kurikulumnya berbeda dengan 

SMA. Jika di SMA materi pelajaran agama hanya dua jam pelajaran, maka di 

MAN materi agama bisa sampai lima atau enam jam pelajaran. 

 MAN  Kendal membekali peserta didiknya agar memiliki keimanan, 

ketaqwaan yang lebih kuat juga menjadi tokoh di masyarakat, dan diharapkan 

nantinya peserta didik akan terbentuk kepribadiannya, mensetnya, 

pemikirannya, perilakunya, sehingga memiliki ciri has,  di masyarakatnya 

menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemimpin/pemuka agama. 

 Pada tahun 1986 MAN Kendal beserta dua MAN lainnya (MAN Garut dan 

MAN Jember) ditunjuk ole Kemenag. Sebagai Madrasah penyelenggara 

ketrampilan. 

 Ketika MAN dan SMA memiliki kurikulum yang sama, maka dibuka 

kurikulum ketrampilan untuk membedakan dengan kurikulum SMA, 
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sehingga anak-anak/peserta didik siap dengan teknologi, trampil, siap 

memenuhi kebutuhan masyarakat; Ada yang di bengkel, menjahit, elektronik 

yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Menjadi seorang ilmuwan, 

agamawan dan trampil, itu yang menjadikan MAN eksis sampai sekarang.  

 MAN Kendal memiliki dua lokasi, di Utara dan Selatan.  Pada awalnya 

Ketrampilan diletakkan di lokal utara yakni ketrampilan untuk yang reguler, 

sedangkan di selatan untuk lab. Kimia, fisika, ketrampilan, bahasa.   

     Lokasi Boarding School di MAN Kendal berada di lokal selatan. Ketika 

Boarding School yang berjalan kurang maksimal, maka diubah sistem 

didalamnya menjadi Ma‘had al Aqwam atau madrasah pondok pesantren. 

b. MAN Kendal ditunjuk pemerintah sebagai MAN model, sebagai pusat belajar 

bersama (PSBB). Dalam perkembangannya MAN Kendal menjadi pusat 

segala pembelajaran, juga digunakan untuk pusat pelatihan-pelatihan karena 

didalamnya terdapat asrama, ada Lab. , dan perpustakaan. 

 Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan pelatihan-pelatihan yang 

diselenggarakan berbenturan dengan pembelajaran. Disamping itu pelatihan-

pelatihan yang di selenggarakan di MAN Kendal berbenturan juga dengan 

pelatihan-pelatihan dan Diklat yang diselenggarakan oleh Kemenag. Selain 

tempat pelatihan di MAN Kendal, di Semarang (Karanganyar) juga terdapat 

balai pelatihan/Diklat yang dipakai oleh dua propinsi yakni Jawa Tengah dan 

Yogyakarta. Kemudian  kegiatan pelatihan di MAN Kendal dihentikan dan 

dipakai Ma‘had al Aqwam yang sudah berkordinasi terlebih dahulu dengan 

Kanwil. Jakarta dan Jawa Tengah. Sehingga sejak saat itu gedung/balai 
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pelatihan tidak digunakan untuk pelatihan lagi, tapi beralih fungsi menjadi 

Ma‘had al Aqwam yang kemudian ditunjuk Roisul Ma‘had (setingkat dengan 

wakil kepala sekolah), dan menjadi terpadu di MAN Kendal. 

c. Ketika membuka Ma‘had al Aqwam (Boarding School) disepakati.diputuskan 

bahwa yang bisa masuk di Ma‘had adalah jurusan Agama (inten) dan IPA. 

 Jurusan Agama dipersiapkan untuk menjadi calon ulama dan tahfidz Qur‘an. 

Jurusan IPA dipilih, karena peserta didik yang memilih dijurusan ini adalah 

anak-anak yang berprestasi dan inten di jurusannya. Dan program Tahfidz Al 

Qur‘an   dibuka pada tahun ajaran 2018-2019. 

 Adapun persyaratan peserta didik yang bisa diterima di Ma‘had al Aqwam 

(Boarding School) adalah anak-anak yang punya minat dan berprestasi, anak-

anak yang berprestasi sepuluh besar di sekolah asalnya, dan juga anak-anak 

yang memiliki prestasi non akademik serta disertakan  dengan hasil /bukti 

prestasinya. 

 Yang menjadi syarat utama masuk di Boarding School (Ma‘had) adalah bisa 

membaca Al Qur‘an dengan tahsin (baik) baik tajwidnya maupun mahrojnya. 

Kecerdasan bukan menjadi modal utama di Boarding School ini, yang penting 

anak-anak bisa dibimbing selama di Ma‘had ( selama 24 jam), yang nantinya 

akan terbentuk kepribadianya, tawadhu‘, sopan,  dan hormat , yang  sekarang 

menjadi krisis masyarakat Indonesia. 

 Selain tahfidz Qur‘an, kitab-kitab juga diajarkan di Ma‘had (Boarding 

School). Sebagai outputnya, banyak perguruan tiinggi yang meminta untuk 

belajar di tempatnya. 
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 Tahun ajaran 2020-2021  pemerintah menetapkan harus ada riset di MAN 

Kendal, yakni memasukkan unsur riset di semua mata pelajaran. Riset atau 

penelitian yang sudah dilaksakan antara lain membuat krupuk yang non 

kolesterol, dan lain-lain. 

d. Sistem Boarding Shcool diterapkan di MAN kendal, karena melihat 

perkembangan dunia yang cepat, masa global tidak bisa ditolak, pengaruh 

modernisasi yang luar biasa, orang tua yang kuwalahan dengan putra-

putrinya, dan sekitar 50 % orang tua tidak bisa memantau putra-putrinya, dan 

pergaulan bebas menjadi momok yang menakutkan. Dengan adanya Boarding 

School dijamin kesuciannya, keilmuannya, kesehatannya, pergaulannya 24 

jam diawasi oleh asatid-ustadzat. Anak-anak tidak terpengaruh dari luar 

lingkungan yang kurang baik, tidak terkontaminasi oleh pengaruh yang 

negatif, maka muncullah ide Boarding School. 

e. Daya dukung  di boarding School ini adalah : sudah punya asrama dan 

gedung, sarana prasarana lain yang memadai seperti lab IPA, Lab. Bahasa, 

Lab IPS, Lab agama,  Masjid, Musholah, aula, dapur, dan tenaga asatid-

ustadzat yang hafal Al Qur‘an , dan tenaga pendidik yang ahli bahasa arab.. 

 Dengan tenaga pendidik (Asatidz-Ustadzat) yang sudah berkualifikasi S1 dan 

Tahfidz Qur‘an maka terbentuk intregasi antara sains dan agama dengan 

sendirinya. Kurikulum tahfidz Qur‘an dimasukkan dalam jam pelajaran di 

kelas selain diajarkan di Ma‘had. 
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 KMA 184 memberikan keleluasaan pada Madrasah untuk merelokasi jam  

pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Tahfidz masuk jam pelajaran Mulok ada 

yang 2 JP ada yang lebih.  

 Ada 36 kelas di MAN Kendal. ditambah 4 ruang  yang tersedia. Usaha 

pengembangan daya dukung terus dikembangkan.  

f. Dengan memasukkan jurusan IPA/Sains ke dalam sistem Boarding School 

merupakan salah satu upaya MAN Kendal dalam mengintegrasikan 

pembelajaran Sains dan Agama. Dengan pendalaman riset Sains dan Tahfidz 

Al Qur‘an di Boarding School, yang juga diajarkan kitab-kitab kuning, maka 

dengan sendirinya terintegrasi antara Sains dan Agama. 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

2. Wakil Kurikulum MAN 1 Kendal 

a. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan agama islam di MAN 1 Kendal ? 

b. Apakah sistem Boarding School merupakan salah satu dari upaya 

peningkatan kualitas pendidikan agama di MAN Kendal ? 

c. Bagaimana pengembangan kurikulum di MAN Kendal ? 

d. Selain sistem Boarding School adakah upaya lain untuk peningkatan 

kualitas pendidikan agama di MAN Kendal ? 

e. Apa yang melatarbelakangi  diterapkannya pembelajaran sains dan 

agama dengan sistem Boarding School dalam upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan agama di MAN Kendal ? 

f. Bagaimana kurikulum yang diterapkan untuk integrasi sains dan agama 

dengan sistem Boarding School di MAN Kendal, karena setahu saya 

salah satu yang diasramakan adalah peserta didik jurusan sains{IPA) ? 

g. Sejauh mana mengimplikasikan KMA 184 tahun 2019 dalam integrasi 

pembelajaran sains dan agama dengan sistem Boarding School untuk 

meningkatkan kualiatas pendidikan agama di MAN Kendal ? Apakah 

masih dalam konsep konseptual saja, Institusional, operasional atau 

sudah pada taraf arsitek tural ?* 

h. Bagaimana ketentuan peserta didik yang dimasukkan dalam sistem 

Boarding School ? 
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Hasil wawancara dengan Wakil Kurikulum 

 ( H.Maskur, S.Pd.) MAN Kendal, 16 Maret 2021 

 

a. Upaya-uapaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di 

MAN Kendal meliputi : 

1).   Input ; PPDB penjaringan siswa baru, meliputi jalur unggul dan reguler.  

- Jalur unggul, melalui prestasi akademik dan non akademik. 

- Jalur reguler sama dengan sekolah-sekolah yang lain dalam 

perekrutan siswa baru. 

2).  Proses : mulai dari kurikulum, peningkatan kualitas guru, media 

pembelajaran dan media yang mendukung dalam proses pembelajaran, 

pelatihan guru, sumber belajar, laboratorium. Kurkulum yang inovatif‘ 

mengembangkan kurikulum muatan lokal dan lain-lain sebagaimana 

PMA 184. 

3). Sarana prasarana ; Perpustakaan, bengkel-bengkel, asrama, Laboratorium, 

masjid, Musholah, aula, dapur . 

4). Manajerial ; mengupayakan agar siswa bisa mengakses kegiatan 

pembelajaran dengan web. Yang sudah ada. 

5). Boarding School ;  dimulai tahun ajaran 2012-2013 dengan program full 

day school yang berkembang pengelolahannya menjadi Ma‘had. 

b. Ya,  dalam sistem Boarding School kegiatan terintegrasi dengan sekolah 

reguler. Setelah kegiatan sekolah reguler dilanjutkan dengan kegiatan 
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keagamaan di asrama/ma‘had; pengkajian kitab kuning, tahfidz Qur‘an dan 

kegiatan-kegiatan yang lain. 

c. Sesuai dengan KMA 184 jam pelajaran terakumulasi 51 JP /pekan. Di MAN 

Kendal kurikulum dikembangkan menjadi 53 sampai 57 jam pelajaran 

disesuaikan dengan program kelas masing-masing. Misal ada penambahan 

muatan lokal bahasa mandarin di kelas bahasa, sains di kelas sains, tahfidz di 

kelas tahfidz, dan lain-lain. 

d. Upaya lain yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan agama 

adalah melakukan kegiatan Rihlah, Ziarah ilmiah di beberapa tempat, dakwah 

lingkungan 

e. Yang melatarbelakangi diterapkannye pembelajaran sains dan agama dengan 

sistem boarding school dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan agama 

di MAN Kendal adalah berkaitan dengan event tertentu dalam menghadapi 

event Nasional kaitannya dengan riset, KSM, dan Maires. Untuk menghadapi 

event-event tersebut anak-anak dikelola/dipersiapkan dengan baik dengan 

sistem Boarding School. 

Kaitanya agar pembelajaran linier dikaitkan dengan Boarding School 

dikaitkan dengan pondok pesantren menjadi suatu hal yang diintegrasikan 

untuk membekali anak-anak didik terutama dibidang pengetahuan  agama. 

Oleh karena itu maka pembelajaran yang dilakukan dengan sistem Boarding 

School adalah kelas riset (sains/IPA) dan agama. 

f. Kurikulum yang diterapkan dalam sistem boarding school kaitannya dengan 

integrasi sains dan agama, yakni pendalam sains/riset  juga pendalaman Al 
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Qur‘an atau tahfidz Al Qur‘an 20 juz bagi kelas sains dan 30 juz bagi kelas 

agama. 

Dengan program ini secara otomatis akan ada integrasi antara kurikulum 

kelas pagi (tahfidznya) dan malamnya (kajian kitab dan Al Qur‘annya). 

g. Implikasi KMA 184 tahun 2019 kaitanya dengan integrasi pembelajaran sains 

dan agama dengan sistem Boarding School terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan agama, adalah dengan meningkatkan program sains dan tahfidz 

pada kurikulum program pagi. Dikelas riset ada riset di malam harinya, dan 

kelas tahfidz ada tahfidz di malam harinya. 

h. Ketentuan peserta didik yang biasa masuk di program Boarding school adalah 

anak-anak yang memiliki minat masuk di program Boarding School, anak-

anak yang bisa baca tulis Al Qur‘an dengan baik, dan anak-anak yang punya 

hafalan yang cukup (diutamakan/dipayakan 
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Lampiran  5 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

3.    Guru Sains (IPA)  : 

a.   Bagaimana pembelajaran sains dan agama diberikan pada peserta didik? 

b. Pendekatan pembelajran abad 21 apa yang digunakan dalam upaya 

mengintegrasikan pembelajaran sains dan agama untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan agama dengan sistem Boarding School di MAN 

Kendal? 

c. Dalam KMA 183 2019 dan implementasinya KMA 184 2019 diterapkan 

kolaborasi/integrasi antara pelajaran satu dengan lainnya termasuk 

integrasi sains dengan agama, bagaimana bapak/ibu menerapkannya dalam 

pembelajaran sains ? 

d. Terkait integrasi sains dan agama, apakah sistem Boarding School 

merupakan satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di 

MAN 1 Kendal ? 

e. Apa saja yang bapak/ibu rasakan dan yang dilakukan terkait dengan 

penerapan sistem boarding school di MAN 1 Kendal? 

f. Apakah peserta didik  jurusan sains memahami maksud dan tujuan 

diasramakan di ma‘had dengan sistem Boarding School di MAN 1Kendal?  

g. Bagaimana metode/model  dan motivasi pembelajaran yang diterapkan 

terkait dengan  integrasi sains dan agama di MAN 1 Kendal? 
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h..Bagaimana upaya peningkatan kualitas pendidikan agama di MAN 1 

Kendal dengan integrasi pembelajaran sains dan agama melalui sistem 

Boarding School ? 

 i.  Bagaimana bapak mengapresiasi ketika semangat belajar anak tinggi ? 

 j. Langkah-langkah apa yang bapak/ibu lakukan jika peserta didik tidak  

konsen atau turun semangat belajarnya ? 

 k. Bagaimana cara yang bapak lakukan apabila sebagian anak semangat,   

dan sebagian lain sedang bosan ? 

 l. Dengan penerapan sistem Boarding School apakah anak semakin  

termotivasi belajar atau sebaliknya ? 

m. Bagaimana konsep integrasi antara sains dan agama dengan sistem  

Boarding School di MAN 1 Kendal ? 

n. Apa yang dijadikan acuan dalam konsep integrasi sains dan agama di 

MAN 1 Kendal ? 

o. Bagaimana bapak/ibu menerapkan integrasi sains dan agama  dengan 

sistem Boarding School ? 

p. Apakah tujuan mengasramakan/memasukkan ma‘had bagi jurusan sains 

dan agama saja ? 

q. Kesulitan apakah yang dihadapi bapak‘ibu guru sains dalam 

mengintegrasikan pembelajaran sains dan agama dengan sistem Boarding 

School ? 

r. Apakah peserta didik mengalami kesulian dalam memahami integrasi sains 

dan agama? Jika ada kesulitan, sejauh mana kesulitan yang dihadapi ? 
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Hasil wawancara dengan guru Sains 

 

1. Bapak Syamsul Hadi, M.Pd. pengajar Sains (Biologi), 18 Maret 2021 

a. Disisipkan pada waktu pembelajaran di kelas 

b. Pendekatan dengan orientasi/berpusat pada siswa untuk berperan aktif 

c. Disisipkan pada materi/disesuaikan dengan materi/pokok bahasan 

d. Ya 

e. Siswa lebih mudah untuk pengawasan dan mendapatkan tambahan yang 

lebih dibandingkan dengan siswa reguler 

f. Ya 

g. Disesuaikan dengan materi/pokok bahasan bisa koparatif learning, CTL dan 

lain-lain 

h. Penambahan jumlah hafalan Al Qur‘an/tahfidz dan kajian kitab kuniing, 

pebiasaan sholat berjamaah dan lain-lain. 

i. Memberikan applous tambahan nilai + dengan catatan-catatan tertentu 

j. Menanyakan sebab-sebabnya, KBM dengan praktikum, diskusi dan lain-lain 

k. Memotivasi, diskusi, mencari solusi bersama 

l. Menambah motivasi 

m. Kolaborasi antara sains dan agama dalam pembelajaran dan pembiasaan 

n. RPP, pokok/materi pembelajaran 

o. Disisipkan dalam pembelajaran langsung KBM waktu di kelas 

p. Menerapkan kedisiplinan, menerapkan pembiasaan keagamaan, menambah 

jumlah hafalan/tahfidz Qur‘an 



178 
 

 
 

q. Masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda, kemampuan yang 

berbeda, latar belakang di lingkungan asal juga  berbeda 

r. Ya, tidak semua pokok bahasan, bisa diintegrasikan langsung pada siswa. 

 

Fungsi lab: 

Digunakan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan jadwal masing-

masing, baik mata pelajaran kokulikuler maupun ekstrakokulikuler 

Lab. Komputer terdiri dari 4 ruang, yang masing-masing bisa terisi 36 orang. 

Lab. Ketrapilan ada 2 (dilokasi selatan dan utara): digunakan untuk bengkel 

otomotif dan elektro 

Lap IPS : digunakan untuk pelajaran geografi dan ekonomi 

Lab. Bahasa; Bhs Prancis (untuk jurusan bahasa), Bhs Inggris dan bhs Indonesia 

Lab. Agama : menggunakan langsung Mushola dan masjid, peralatan yang 

tersedia masih terbatas tertentu antara lain; peralatan shplat 

jenazah/boneka. 

Lap IPA; ada 3 runag; kimia, fisika dan biologi 
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2. Bapak Edy Sutanto, S.Pd. (Kimia), 18 Maret 2021 

a. Pembelajaran sains dan agama di berikan kepada peserta didik; 

 Ilmu sains adalah ilmu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan firman Allah. Jadi sains sumbernya dari agama/Al 

Qur‘an. 

 Bentuk kegiatan/ contoh pembelajaran yang disampaikan kepada peserta 

didik : 

 Contoh tentang penyampaian struktur materi; struktur atom, yang 

menjelaskan tentang air adalah benda cair H2O dan  struktur materi 

bensin, keduanya sama-sama benda cair, tapi meiliki kandungan yang 

berbeda.  Ada rahasia apa dalam kandungan air dan bensin ? maka ini 

adalah rahasia Allah Swt. 

 Anaka-anak disuruh/dituntut untuk  mempelajari kedua zat cair tersebut 

kenapa memilki  sifat yang berbeda. Air sifatnya mematikan api, 

sedangkan bensin membarakan api. Maka disini dikaitkna dengan ilmu 

agama. dengan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia tak ada 

yang sama walaupun kandungannya sama, punya kepala, tangan, mulut, 

hidung, kaki dan lain-lain, bahkan sidik jari manusia pun berbeda. Disni 

berarti mengkaji kekuasaan Allah Swt. 

 Kaitannya dengan keimanan, maka manusia tidak boleh merasa 

pinter/sombong karena manusia tidak bisa menciptakan zat yang berbeda, 

ilmu manusia sangant sedikit. 

b. Pendekatan pembelajaran yang digunakan; 
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 Segala kegiatan pembelajaran sains/IPA dilakukan secara eksperimen; 

contoh perubahan materi (fisika) sementara, perubahan kimia, tetap. 

Pembelajaran tidak hanya diterangkan secara literasi saja tapi 

dikembangkan secara eksperimen. Contoh ; kertas dibakar dihadapan 

peserta didik, kertas yang dibakar akan menjadi debu. Pertanyaan untuk 

peserta didik, apakah debu bisa menjadi kertas lagi ? jelas mereka 

menjawab tidak bisa. Ini menunjukkan perubahan tetap. 

 Air dimasak  mendidih kemudian dimatikan kompornya, air tidak berubah, 

berarti menunjukkan perubahan sementara, kembali seperti semula.  

 Dikaitkan dengan agama, perubahan kimia (tetap) Allah menciptakan 

manusia dari bayi menjadi dewasa dan tidak bisa kembali menjadi bayi 

lagi (perubahan tetap). 

c. (berkaitan dengan jawaban b) 

d. Betul, Sistem Boarding school merupakan satu cara untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan agama, karena tingkat keagamaan lebih banyak dan 

diarahkan, didisiplinkan solat berjamaah, lebih terkontrol belajarnya 

(terjadwal), lebih fokus, harapannya lebih bagus. 

e. Dengan diterapkannya sistem Boarding School lebih mudah untuk 

mendidik anak-anak karena lebih sopan, disiplin, tertata, sehingga 

komunikasi belajarnya lebih terarah dibandingkan dengan yang tidak 

memakai sistem Boarding School. 

f. Ya,  peserta didik fokus pada tahfidz Qur‘an, setelah itu dilengkapi dengan 

ketrampilan sains yang baik tidak hanya bidang agama. Harapannya untuk 
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menjaga keseimbangan terjaga, maka outputnya terjaga baik secara mental 

maupun sains. 

g. Model pembelajaran ; kelompok, kerjasama, diskusi. 

 Motivasi, mengarahkan pesrta didik disamping tahfidz Qur‘an minimal 5 

juz, juga bisa berkompetisi dengan dunia luar, juga mempermudah masuk 

perguruan tinggi. 

h. 1) Tutorial teman sebaya,kakak kelas membimbing adik kelak/teman  

sebaya. 

2)  Pembinaan dari guru; bagi anak-anak yang mengalami keterlambatan 

baik dalam hal agama, tahfidz, sains,umum, maka dibimbing di 

asrama  bekersama dengan guru BP. 

i.  Ketika semangat peserta didik dalam belajar sangat tinggi, maka guru 

senang sekali karena dengan begitu guru lebih ringan dalam 

membinanya/membimbingnya. Kemudian dikembangkan metode belajar 

metode pembelajaran yang lebih tinggi, misalkan dengan memberikan 

latihan soal yang lebih sulit dari soal sebelumnya, seperti latihan soal 

SMPTN. 

      Guru juga memberikan apresiasi secara langsung bagi mereka yang 

memiliki semangat tinggi dalam pembelajaran, jika anak merasa kurang 

puas dengan materi atau pertanyaan yang sudah ada, maka diberi 

pertanyaan yang lebih sulit dan dibuka forum diskusi. 

J,k. Ketika peserta didik tidak konsentrasi atau turun semangat belajarnya, 

tentunya ada alasannya, misal karena kegiatan tahfidz/ dima‘had yang 
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padat sehingga berpengaruh kepada anak ketika belajar di kelas ; ngantuk. 

Guru menyuruh anak untuk ambil air wudhu atau raup (membasuh 

mukanya dengan air), dilakukan pendekatan secara individual. Dan untuk 

meningkatkan konsentrasi anak-anak diberi pembelajaran yang tidak 

monoton, yakni pembelajaran mengarah ke permainan, misalnya 

pembelajaran mengenai sistem perisi unsur (pengenalan nama unsur-unsur 

kimia di alam semesta), dengan dibuat kartu permainan yang buat 

pertandingan antar kelompok.  

     Pembelajaran di luar kelas juga merupakan upaya untuk mengurangi 

kejenuhan belajar agar semangat kembali, misal dengan praktek membuat 

es krim, tentu sangat menyenangkan dan ank-anak bisa langsung 

mencicipi. 

l. Sistem Boarding School sebagian besar memberikan motivasi pada anak, 

tergantung motivasi awal mereka masuk di Boarding School. Kemauan 

anak sendiri untuk masuk di Boarding School dan peran/motivasi orang 

tua sangat mendukung terhadap motivasi belajar anak. Hal itu bisa 

diketahui saat wawancara pada  saat PPDB. 

m. Konsep integrasi sains dan agama dengan sistem Boarding School ; belajar 

sains adalah membuktikan ilmu dari Allah, maka perlu pembuktian dengan 

pengkajian ilmu agama dan sains, perlu waktu untuk mengintegrasikan 

antara keduanya ; 
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      Pertama, penanaman aqidah bahwa Allah sebagai Pencipta, dan 

Rasulullah (Muhammad) adalah utusan Allah Swt. Nilai keyakinan agama 

dimantapkan, sperti sholat tepat waktu dan lain-lain. 

      Kedua, belajar sains sesuai konsep islam minimal 5 menit pada awalnya, 

jika anak-anak menikmati belajar sainsnya maka dengan sendirinya waktu 

bertambah sendiri tanpa disadari. 

n. o.  Yang menjadi acuan  integrasi adalah menyesuaikan dengan kurikulum 

sekolah (belum tertulis) yang dipraktekkan secara langsung dengan 

integrasi antara sains dan agama. 

p  Tujuan mengasramakan kelas sains dan agama adalah 1) menghafal Al 

Qur‘an minimal 5 juz. 2) mengembangkan ilmu pengetahuan (sains), 

sehingga akan terintegrasi antara keduanya yakni sains dan agama. 

      Disamping itu ada respon yang baik dari perguruan-perguruan tinggi 

terhadap  anak- anak yang tinggal di ma‘had (Boarding School), yakni 

lulusan MAN Kendal yang mengikuti program Boarding School bisa 

diterima di perguruan tinggi tanpa melalui proses tes masuk. 

q. r.  Dalam mengintegrasikan pembelajaran sains dan agama tidak 

mengalami kesulitan, hanya ada sedikit kendala menangani anak yang 

kecapaian/ngantuk ketika pembelajaran, namun secara umum dalam  

mengikuti pembelajaran mengintegrasikan sains dan agama ana-anak tidak 

mengalami kesulitan bahkan meningkatkan keimanannya kepada Allah 

Swt. 
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 Pembelajaran selama pandemi yang mengalami kendala adalah 

pebelajaran yang kaitannya dengan eksprimen. Selama Daring 

pembelajaran menggunakan vidio pembelajaran/animasi dari rumah 

masing-masing.Misal pembelajaran ketentuan poligatif membuat telur asin 

dengan cara direndam dengan air garam selama beberapa hari, bisa 7 hari 

atau lebih sampai menghasilkan telur asin yang baik. Adapun ciri-ciri telur 

sudah asin adalah kuning telur berwarna kuning sekali, berarti sudah asin. 
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3. Bu Aida Rahmawati, S.Pd. (fisika kelas X), 17 Maret 2021 

Ketika memakai kurikulum 2013 terdapat konsep integrasi antara sain dan 

agama. Guru menyampaikan dalil/agama pada saat awal pembelajaran yang 

dikaitkan dengan materi pelajaran fisika, dan juga pada akhir pembelajaran 

atau penutup. Misal tentang grafitasi, teori heleosentri dan lain-lain, tentang 

penciptaan alam semesta, kemudian anak disuruh membuka Al Qur‘an 

mencari ayat yang menunjukkan hal itu. 

Penentuan tanggal (1 Syawal), dengan melihat teropong melihat posisi bulan 

yang berpijak pada ilmu hisab (agama). 

        Pendekatan pembelajaran yang digunakan pendekatan agama. Dalam 

RPP metode yang digunakan Scientifik, menemukan konsep di dunia nyata ( 

contoh berat/masa, beratbadan). Selama daring pembelajaran diberikan 

melalui youtobe, ppt, PDF, classroom, vidio,  wasshap, dan sekali-kali 

menggunakan Zoom Metting. 

       Dengan menggunakan sistem Boarding School anak semakin 

terkontrol, sehingga mudah untuk menyampaikan pembelajaran dan akan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan sistem Boarding School ini 

lebih mudah menyampaikan pembelajaran di kelas, anak bisa dikendalikan 

untuk bisa mengikuti pembelajaran.  

Anak-anak memahami maksud diasramakan dengan sistem Boarding School, 

karena mereka sudah bisa memahami apa yang dilakukan. 
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       Metode yang digunakan dalam pembelajaran literasi buka Al Qur‘an 

untuk mengetahui dalil-dalil yang berkaitan dengan pebelajaran sains, 

scientific, dan demonstrasi. 

       Adapun upaya  peningkatan kualitas pendidikan agama dengan 

mengaitkan materi pelajaran dengan agama di awal dan akhir pembelajaran. 

Misalkan mengaitkan antara bunyi petir (kecepatan suara dan cahaya)  

       Jika anak-anak mendapat nilai baik atau meningkat prestasinya maka 

diberi apresiasi nilai plus dan pujian, kemudian dikasih soal yang lebih 

menantang (sulit). Namun ketika  semangat anak-anak menurun, guru 

merefres dengan mengurangi pembelajaran yang menjadikan bosan diganti 

dengan permainan yang menyenangkan. Atau dengan merubah strategi misal 

dengan permainan, atau dilihatkan film yang lagi firal sesaat saja untuk 

menghilakan kebosanan /kejenuhan. 

        Dengan sistem Boarding School anak-anak termotivasi yang tidak 

termotivasi belajarnya, hanya sebagian kecil  yang tidak termotivasi alasan 

pribadi/keluarga. 

       Yang menjadi acuan integrasi adalah kurikulum sekolah. 

p. Tujuan mengasramakan anak-anak  agar mudah terkendali. 

       Kesulitan yang dihadapi guru; dalil-dali tidak terdapat dibuku 

pedoman, sehingga browsing sendiri. 

       Peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan 

pembelajaran sains dan agama. kebiasaan mengucapkan salam sebelum 
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pembelajaran adalah juga termasuk mengintegrasikan agama dengan 

pembelajaran fisika yang akan dilaksanakan. 
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Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA  

 

4. . Pedoman Wawancara  engan Asatidz/Ustadzat ma‘had (asrama) 

a.  Bagaimana metode dan motivasi pembelajaran yang diterapkan agar  

peserta didik betah / tidak bosan apalagi dikarantina di asrama/ma‘had? 

b.  Bagaimana minat dan semangat siswa dengan sistem Boarding School ? 

c.  Kalau ada masalah, misalnya turun prestasi atau peserta didik melakukan 

pelanggaran tata tertib, apa yang bapak/ibu lakukan ? 

d.  Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran upaya apa saja yang 

bapak lakukan ? 

e.  Dalam penerapan boarding school keluhan apa yang bapak rasakan ? 

f.  Apa keuntungan yang pailng dirasakan dengan penerapan sistem Boarding 

School ? 

g. Apakah bapak/ ibu juga berusaha untuk memberi pemahaman kepada 

peserta didik kaitannya dengan integrasi pembelajaran sains dan agama ? 
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Hasil wawancara dengan Ustadz-Ustadzah Ma‘had al Aqwam 

(Boarding School) 

 

 

1. Ustadzah Nur Hidayah, S.Pd.I., 17 Maret 2021 

a. Metode secara khusus tidak ada, tapi ketika ada peserta didik baru 

dilakukan pendekatan, ta‘aruf, berbagi cerita. 

 Motivasinya, dikembalikan pada diri siswa  dari niat awal ketika masuk ke 

Boarding School . 

 Adapun metode  pembelajaran yang dipakai memakai metode klasik dan 

disesuaikan dengan perkembangan, juga memakai sorogan dalam tahfidz 

Qur‘an,, sistem bandungan ketika mengkaji kitab. 

b. 90 % anak memiliki minat dengan sistem boarding boarding dan 

bersemangat , hanya 10 % yang masuk Boarding karena kemauan orang 

tua sendiri dan bukan kemauan siswa sehingga siswa kurang berminat. 

c. Jika peserta didik mempunyai masalah atau turun prestasi, maka dilakukan 

pendekatan dan dicari penyebabnya, kemudian dicari solusinya dan jika 

dperlukan sering dengan ustdzah yang lain untuk mencari solusinya. 

Sedangkan klu terjadi pelanggaran tata tertib atau lainya, peserta didik 

diberi sangsi/takziran yang bersifat mendidik, misalnya jika tidak sholat 

berjamaah diberi sangsi denda sebagai infaq, dan jika terlalu sering maka 

takziran dirumah dengan yang lain. 

d. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mencari solusi yang 

paling tepat. 
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e. Jika ada peserta didik yang kurang beriminat karena tidak krasan, maka 

menyebab  kan tidak setoran hafalan dengan mencari alasan sakit, 

kemudian pulang ke rumahnya sampai berhari-hari. 

f. Keuntungan dengan sistem Boarding School dari segi tempat, tidak jauh 

ke sekolah paginya/regulernya sehingga anak tidak terlambat. Sedangkan 

dari segi keilmuan, peserta didik bisa tahfidz Qur‘an, lebih sopan/baik, dan 

terkontrol. 

g. Secara keseluruhan belum berjalan integrasi, tetapi pada ayat-ayat tertentu 

ada integrasi, dan jika anak kesulitan mencari ayat AlQur‘an kaitannya 

dengan pembelajaan yang diintegrasikan antara sains dan agama di 

sekolah paginya/reguler, maka ustdzah membatu menemukan ayat Al 

Qur‘an yang dicarinya. 
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2. Ustadzah Anni Syifa Fauziyah, S.Pd. 17 Maret 2021 

a. Tujuan pembelajaran sains dan agama dengan sistem boarding school, agar 

anak sains tahfidz Qur‘an, dengan begitu akan ada titik temu/integrasi 

antara sains dan agama. 

Anak-anak di asrama‘ma‘had tidak mengalami kebosanan yang sangat, 

tapi kadang ada kejenuhan. Untuk mengatasi kejenuhan anak-anak dijak 

ziarah ke Kaliwungu, diberi pembelajaran yang bervariasi ilmu tajwid 

diberi contoh yang riil. Pada hari ahad diperbolehkan keluar dari ma‘had 

untuk jalan-jalan atau beli keperluan yang diinginkan, dan 40 hari sekali 

diperbolehkan pulang. 

Motivasi, dengan tahfidz Qur;an membatu pemahaman dalam pelajaran di 

sekolah 

b. Jika terjadi pelanggaran tata tertib, anak dinasehati dan diberi hukuman 

yang mendidik; menghafal surat atau bersih-bersih. 

c. Jika terjadi turun prestasi pada peserta didik, maka anak dipanggil  dan 

dilakukan juga home visit untuk berkordinasi dengan orang tua murid. 

d. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran, diajarkan tahfidz Qur‘an dan 

ngaji kitab-kitab. Dengan model ngaji kitab sorogan , diberikan praktek, 

gambar atau perlakuan langsung. Misal untuk menghafal waktu yang tepat 

adalah saat sepi dipagi hari sekitar jam 03.00 atau sore hari saat teman-

teman yang lain melakukan kegiatan. Metode lain yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan melakukan pendekatan 

individual.. 
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e. Dalam penerapan sistem Boarding School tidak banyak masalah yang 

dihadapi oleh ustadzat, hanya masalah anak-anak yang perlu penyesuaian 

karena pada tingkat sekolah sebelumnya tidak mondok sehingga perlu 

penyesuaian, dan masalah ketidakstabilan masa remaja. Dalam 

mengatatasi itu mengacu pada Boarding School yang lebih maju. Keluhan 

lain yang dihadapi guru adalah anak-anak yang mengalami kesulitan 

dalam menghafal Al Qur‘an. 

f. Keuntungan dengan penerapan sistem Boarding School; didalam tempat 

yang sama mendapatkan hak yang sama dalam pembelajaran, anak berlatih 

mandiri, dilatih mentalnya, dilatih berpidato, dan  berbahasa yang baik. 

Muhadhoroh seminggu sekali setiap malam kamis bakda isya‘ secara 

berkelompok, yang masing-masing mendapat bagian tugas. 

g. Ya, ketika anak-anak mengalami kesulitan dalam pembelajaran sains, 

dibantu mencarikan ayat-ayat Al Qur‘an yang berkaitan dengan sains. Jika 

anak-anak bertanya tentang sesuatu yang susah untuk dipahami, maka 

ustadzah memebrikan contoh-contoh yang mudah untuk dipahami anak-

anak. Ketika anak-anak bertanya tentang sains, maka ustadzah 

memberikan pemahaman dengan memberikan contoh sains dan Al Qur‘an. 

h. Adapun buku-buku yang berkaitan dengan sains tersedia di perpustakaan, 

begitu juga kitab-kitab; tajwid, fiqih, risalatul mahid, tibyan (bagaimana 

bersikap terhadap Al Qur‘an), safinatunnajah. 
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3. Ustadzah Lilis Zumroh Sari, 17 Maret 2021 

a. Metode sorogan, setoran setiap hari bakda subuh dan ada variasi dengan 

sambung ayat. Motivasinya dengan membuat inovasi; sima‘an , sambung 

ayat (membaca ayat kemudian dilanjutkan oleh yang lain). 

b. Anak anak sangat berminat, hanya ada beberapa anak yang pada awalnya 

kurang berminat, namun berjalannya waktu mereka menjadi minat, antara 

lain karena dorongan orang tua. 

c. Jika ada masalah, diberikan motivasi, jika melanggar peraturan maka 

diberi sanksi mendidik membaca surah-surah tertentu, membersihkan  

kamar mandi, mushola dan lain-lain. 

Prestasi anak-anak  naik, ada  beberapa yang turun prestasinya. Jika anak-

anak turun prestasinya maka ustdzah melakukan pendekatan diajak bicara, 

dicari penyebabnya kemudian dicari solusinya. 

d. Dalam peningkatan kualitas  ada program wajib belajar, murojaah, belajar 

wajib setelah murojaah dengan dipantau para ustadzah. 

e. Keluhan yang dihadapi ustdzah adalah jika anak yang kurang 

stabil/gelisah, sehingga menjadi kendala dalam belajar. 

f. Keuntungan; menghemat waktu, tempat belajar dekat, disiplin, berakhlakul 

karimah. 

g. Pada waktu tertentu mengintegrasikan antara sains dan agama secra tidak 

langsung ketika ada ayat yang berkaitan dengan sains, secara otomatis 

menyambungkan agama (ayat) dengan kenyataan (sains). 
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4. Ustad M. Badrul Munir, 17 Maret 2021 

a. Metode , dengan berganti variasi, walaupun ditekankan tahfidz tapi ada 

juga ngaji kitab, muhadhoroh/pidato, dan kadang-kadang nobar (nonton 

bareng) di aula agar anak tidak bosan. 

Motivasi, dengan  sorogan, himbauan, yang penting dari diri sendiri siswa, 

haliyah, dan lain—lain. 

b. 90 % anak –anak semangat, dan 10 % kurang berminat, dan lingkungan 

membuat semangat dengan sistem boarding school‘ 

c. Selama pelanggaran tidak berat ditangani oleh ustad-ustadzah. Namun jika 

pelanggaran berat, orang tuanya dipanggil, kemudian memberi  motivasi. 

Hukuman yang didiberikan bersifat fleksibel dan bersifat mendidik. 

Jika prestasi anak turun, diberikan motivasi khusus, nasehat, dan 

himbauan. 

d. Upaya peningkatan dengan meningkatkan ketertiban, dengan begitu semua 

akan mudah, bagaimana anak merasa diperhatikan, anak merasa nyaman, 

maka dengan sendirinya akan meningkat kualitas pembelajaran. 

e. Keluhan ada, karena karakter anak berbeda, ada yang manja, tidak terima 

jika diingatkan. Jadi keluhan yang dirasakan karena bawaan/kebiasaan 

yang kurang baik  dari rumah. 

f. Keuntungan; anak tidak terkontaminasi dengan pergaulan bebas, diajarkan 

keagamaan, sholat berjama‘ah, dan lain-lain, sehinggaanak anak-anak 

terbiasa dengan hal-hal yang positif. 
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g. Klu agama iya, klu sains belum, tetapi di ma‘had sendiri tetap ada 

himbauan. 

Jika ada lomba KSM dan lainnya ada bimbingan sendiri tentang integrasi 

antara sains dan agama. 

h. Buku-buku yang dipakai di ma‘had adalah; 

Kelas X, Safinatus sholah (fiqih), Tibyan, Ta‘lim Muta‘alim, Tajwid. 

Kelas XI dan XII, Safinatun Najah, Tibyan, Ta‘lim Muta‘alim, Tajwid. 
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Lampiran 7 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

5. Wawancara peserta didik 

1. Apa yang kamu ketahui dengan sistem Boarding School ? 

2. Bagaimana pendapatmu dengan penerapan sistem Boarding School 

sebagai sistem untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama di MAN 

Kendal ? 

3. Bagaimana pendapatmu dengan adanya integrasi pembelajaran sains dan 

agama dengan sistem Boarding School sebagai upaya peningkatan kualitas 

pendidikan agama di MAN 1 Kendal ? 

4. Apakah dengan integrasi pembelajaran sains dan agama menambahkan 

ketaqwaan dan keimanan kamu sebagai peserta didik  di MAN Kendal ? 

5. Apakah tujuan pembelajaran sains dengan sistem Boarding School di 

MAN Kendal ? 

6. Adakah kesulitan mengimplikasikan (menerapkan) integrasi (memadukan) 

pembelajaran sains dan agama? Apakah kesulitanya? 
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Hasil wawancara dengan peserta didik MAN Kendal 

 

1.  Irvan MIPA XII, 20 Maret 2021  

     1. Boarding School adalah sekolah dengan tinggal di asrama. Yang 

membedakan dengan    sekolah umum selain tinggal di asrama adalah 

adanya tambahan pondok pesantren yang include   didalamnya. Dapat 

dikatakan bahwa Boarding School adalah perpaduan antara persekolahan 

dengan dunia pondok pesantren. 

      2. penerapan sistem boarding school di MAN Kendal sangat bermanfaat bagi 

siswa-siswi nya. Karena melalui sistem Boarding School MAN Kendal 

menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk 

pendidikan karakter kepemimpinan siswa. Kegiatan harian siswa menjadi 

salah satu sarana pengembangan pendidikan karakter kepemimpinan yang 

dilaksanakan di sekolah, mulai dari kegiatan di asrama, di Masjid, di 

sekolah, hingga kegiatan di luar ruangan semuanya bertujuan untuk 

membina karakter kepemimpinan siswa.  

     3. Dengan menganut sistem pendidikan asrama atau boarding school, sekolah 

ini memiliki kesempatan lebih banyak untuk menguatkan nilai akademis dan 

moral dalam proses pembelajaran sehari hari. 

         Selama 8 jam siswa menjalankan pendidikan formal seperti siswa pada 

umumnya dan     selebihnya mereka berkesempatan belajar mandiri, kajian 

Al-Quran dan juga Hadist. 
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4.  Yaa, karena segala sesuatu yg terdapat di alam semesta merupakan ciptaan 

Allah, sehingga ketika mempelajarinya membuat iman & taqwa kita 

semakin bertambah karena kuasaAllah yg sangat menakjubkan.  

  5.  penerapan sistem boarding school di MAN KENDAL sangat bermanfaat bagi 

siswa-siswi   nya. Penerapan tersebut bertujuan untuk membina karakter 

kepemimpinan siswa. 

   6. Menurut saya tidak ada kesulitan yg terlihat, krn sains & agama memiliki 

keterkaitan, pada agama terdapat beberapa ayat² yg menjelaskan tentang 

alam, sedangkan sains merupakan bukti dr ayat Al-quran tersebut. 

    7.  Yaa, ketika ayat Al-Quran Q.S. Al-Mukminun : 13 yg menyebutkan terkait 

dgn penciptaan manusia dr nutfah yg terdapat di dlm rahim 
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2.  Mafiana  MAN, 18 Maret 2021, 20 Maret 2021 

1. Yang saya ketahui, sistem boarding school itu sistem pendidikan sekolah 

formal yang  menyediakan asrama bagi siswanya bukan hanya untuk 

bermalam tapi juga terdapat tambahan mengaji kitab ataupun tahfidz seperti 

pesantren pada umumnya. 

2. Menurut saya dengan adanya program Boarding School memang lebih baik 

dan lebih berkualitas dari pada sekolah pada umumnya, karena dengan 

begitu siswa²nya dapat sekaligus lebih mendalami dalam mengkaji ilmu 

agama dengan diiringi sekolah formal. 

3.  Pendapat saya, integrasi sains dan agama memang diperlukan. Dengan 

usaha memadukan  sains dan agama akan meningkatkan kualitas mengajar 

dalam lingkup pendidikan. 

4. Tentu saja, dengan adanya integrasi sains dan agama ini. Kami sebagai siswa   

bukan hanya mendapat ilmu umum saja, tapi juga lebih merasuk dalam hal 

pendidikan Islam. 
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3.  Azril Awalin MIPA 2 Kelas X, 20 Maret 2021 

1. Boarding school adalah perpaduan antara sekolah dengan asrama/pondok. 

2. Cukup baik,dengan Boarding School,saya dapat menambah pengetahuan 

agama. 

3. Dengan adanya integrasi pembelajaran sains dan agama merupakan suatu 

cara yang  bagus.saya bisa mendapat ilmu sains dan agama. 

4. Ya 

5. Dapat memecahkan masalah yang dihadapi di lingkunganya. 

6. Tidak ada 

7. Belum tahu 
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4.  Akmal MAN MIPA kelas XI, 20 Maret 2021 

1. Sistem boarding school menurut sepengetahuan saya adalah sistem sekolah     

asrama yang siswa  diharuskan untuk bermukim disana dengan dipantau 

oleh pembimbing2 yang ada. 

2. Di MAN Kendal sistem Boarding School berjalan sangat lancar, dan bagi 

saya sudah   lumayan terkondisikan. karena memang di MAN Kendal 

semuanya sudah terjadwal dan wajib dilakukan. jadi kualitas pendidikan 

agama disana sudah bagus ketimbang sekolah formal non Boarding School 

3. Untuk pembelajaran sains dan agama yang dipadukan dari sekolah formal 

dan boarding  school sebenarnya sudah bagus, namun untuk siswa2 baru 

yang baru aja nyantri di Boarding School pastinya akan sedikit merasa 

terbebani. karena emang harus benar2 bisa membagi waktu dengan bijak 

antara belajar agama di Boarding School dengan sains di MAN Kendal. 

4. Sejak saya masuk ke lingkungan Boarding School MAN Kendal. Saya 

merasa kualitas  ibadah saya meningkat, walau awalnya sangat susah karena 

padatnya kegiatan, tapi lama2 secara sedikit demi sedikit pasti para santri 

akan mulai terbiasa. 

5. Kalau menurut saya, MAN Kendal menerapkan sistem Boarding School ini 

untuk membuat siswa memperoleh pengalaman baru karena memang 

perpaduan antara pelajaran umum dengan agama ini sangat membantu 

berkembangnya anak. agar supaya tidak lalai juga dalam beribadah. 
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6. Ada, tpi dalam catatan untuk para siswa yang baru merasakan suasana 

Boarding School.karena siswa yang baru akan sedikit pusing dengan 

perpaduan itu. tapi sedikit demi sedikit pasti mereka akan nyaman dengan 

suasana itu bukan hanya dalam belajar siswa saja, namun dari segi ibadah 

juga pasti mereka akan mulai terbiasa. jadi bisa dianggap kesulitan itu dalam 

keadaan samar2 

7. Belum, karena memang kami  masih berkembang, jadi kami belum bisa 

dianggap sangat maju  juga tapi sedikit demi sedikit masih mencoba untuk 

berkembang. 
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5.   Syayidah Fitria Lulu A, 20 Maret 2021 

1. Suatu tempat yang digunakan untuk bertempat tinggal agar lebih dekat 

dengan lokasi belajar 

2. Sudah bagus sistemnya untuk pendidikan. Contoh diajari sholat berjamah 

dll, belajar bersama 

 Dalam sistem boarding shcool, kegiatan yang dilakukan bakda maghrib 

Muroja‘ah,  

 Kemudian juga ada ngaji kitab kuning yang dilaksanakan seminggu tiga 

kali, yakni hari Rabu, Sabtu dan selasa. 

3. Dalam pembelajaran sains ada kaitanya/integrasinya antara sains dan  

agama 

 Ketika pembejaran dijelaskan dalilnya pada materi tertentu, misal 

pelajaran  biologi, fisika, kimia. Contoh tentang tata surya, kejadian 

makhluk hidup dan lain-lain. 

4. Tentu, akan menanmbah keyakinan dan keimanan  kita kepada Allah 

SWT. Contoh adanya pelajaran matematika di ajarkan berhitung, ternyata 

dalam Al Qur‘an sudah ada pelajaran berhitung yakni tentang pembagian 

warisan 

5. Menambahkan keyakinan, ketaqwaan dan lain-lain. 

6. Ketika disampaikan/diterangkan bapak ibu guru tidak mengalami 

kesulitan, mudah untuk memahami integrasi sains dan agama. kesulitan 

yang dialami ketika mendapatkan tugas untuk mencari dalil yang 

dintegrasikan dengan pelajaran. 
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6.  Jihan Nabila Husna, 20 Maret 2021 

1. Yakni asrama/tempat tinggal, yang diajarkan didalamnya selain 

akademik/pembelajaran reguler, dimana diajarkan mandiri, belajar 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, belajar hidup bersama. 

2. Benar sistem Boarding School, untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

agama, boarding school juga menambah pengetahuan yang tadinya tidak 

tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu?mantap. 

3. Ada integrasi antara sains dan agama, contoh pelajaran fisika ; tentang 

terbentuknya planet (fisika), pertumbuhan makhluk hidup ( biologi) 

4. Tentu, ada integrasi antara sains dan agama, dan menambah keimanan dan 

keyakinan kita kepada Allah SWT. 

5. Agar siswa tidak jauh dengan tempat belajar, dan ada pelajaran khusus 

tahfidz dan ngaji kitab 

6. Tidak, ketika diterangkan bapak ibu guru . Hanya kesulitan dalam berfikir 

dan membagi waktu.. 
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Gambar 1 

Gedung Ma‘had (Boarding School), 8 Maret 2021 
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Gambar 2 

Gedung Workshop MAN Selatan, 8 Maret 2021  

 

Gedung Workshop MAN Utara 
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Gambar 3 

Kegiatan  Apel, Dokumen MAN Kendal 2021

 

Foto Kepala Sekolah Dengan Siswa Berprestasi 
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Gambar 4 

MAN Utara Lokasi Boarding School, 17 Maret 2021 

 

Tempat Ibadah Lokasi MAN Utara 
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Gambar 5 

Aula MAN Kendal, 17 Maret 2021 

 

Tropi Kejuaraan Siswa-siswi MAN Kendal  
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Gambar 6 

Foto Siswa-siswi Berprestasi, 18 Maret 2021 
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Gambar 7 

Kegiatan Boarding School Tahfidz Al Qur‘an, 15 April 2021 
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Gambar 8 

Foto Kepala Sekolah MAN Kendal (Drs. H. Muh. Asnawi, M.Ag. 

Dan Wakil Kurikulum (H. Maskur, S.Pd.) 16 Maret 2021,  
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Gambar 9 

Foto Bapak – ibu guru Sains (reguler), 18 Maret 2021  

 

Bapak Edy Sutanto, S.Pd,   Bapak Syamsul Hadi, M.Pd. 

 

Bu aida Rahmawati, S.Pd. 17 Maret 2021, 
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Gambar 10 

Foto Ustadz-Ustadzah Ma‘had (Boarding School), 17 Maret 2021  

 

Ustadzah Aini Syifa Fauziyah,S.Pd. 

 

Ustadzah Nur Hidayah, S.Pd.I dan Ustadzah Lilis Zumroh sari 
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Gambar 11 

 

Ustad Badrul Munir  
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Lampiran 8
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas diri   

Nama   : Masyhuroh 

Tempat/tgl  : Jombang, 12 Pebruari 1974 

Alamat rumah  : Perom.Pondok Brangsong Baru Rt 001/08   

     Sidorejo Brangsong Kendal 

Alamat Kantor  : Jl.Raya 145 Kaliwungu Kendal 

Nama Ayah  : H. Nashruddin 

Nama Ibu  : Hj. Supijati 

Nama Suami  : Budi Hariyono 

Nama anak  : Muhammad Rixzul Aziz, Almas Rihadatul‘Aisy 

  

B. Riwayat Pendidikan :  

1. Pendidikan Formal 

a. MI Nidhomiyah Kabuh Jombang, Lulus 1986 

b. MTsN Tambak Beras Jombang, Lulus 1989 

c. MAN Tambak Beras Jombang, Lulus 1992 

d. IAIN Sunan Ampel Malang, Lulus 1996 

2. Pendidikan Non Formal 

a. Pesantren Al Fatimiyyah Tambak Beras Jombang 

 

C. Riwayat Pekerjaan  

1. Guru MTs  arullughah Wadda‘wah Raci Bangil Pasuruan tahun 1996-

2001 

2. Guru MA Darullughah Wadda‘wah Raci Bangil Pasuruan, tahun 1996-

2001 

3. Dosen STAI DALWAH, tahun 1998-2001 

4. Guru MTs NU 05 Sunan Katong, tahun 2001 s/d sekarang 

 

D. Prestasi/Penghargaan   :  - 

 

E. Pengalaman Organisasi: Fatayat NU, MGMP Qur‘an Hadis, PERGUNU. 

 

F. Karya Ilmiah   :  - 

 

     Semarang,     Juni 2021 

 

 

 

 

 

     ( M a s y h u r o h ) 


