
146 

 

146 
Casiska Winda, 2017 
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEMBINA KEPRIBADIAN ISLAMI  
D I SMA ISLAM TERPADU MIFTAHUL KHOIR DAGO BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan mengenai implementasi 

manajemen pendidikan Islam dalam membina kepribadian Islami di SMA 

Islam Terpadu Miftahul Khoir dapat disimpulkan bahwa kebijakan program 

pendidikan Islam dalam membina kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu 

Miftahul Khoir sangat bagus, karena dari keseluruhan program yang terdiri 

dari Pesantren Sains, Nature Research, Saba Bandung, Panggung Ekspresi, 

Halaqah, Qur’an Camp, Be Your Self, Sahabat Desa, Sarasehan, H2S (Hari-

Hari Sains), Motivasi and Training (Morning), dan Sidang Karya Ilmiah yang 

dikemas dan dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan potensi diri 

peserta didik dengan senantiasa memadukan aspek-aspek jasmani, rohani, dan 

akal pikiran dalam setiap pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan Alqur’an 

dan Sunah. Sehingga peserta didik bisa menjadi insān kamīl yang siap 

mengemban tugas sebagai khalifah fil ardh. 

Selain itu, dalam pengelolaan pendidik di SMA Islam Terpadu 

Miftahul Khoir disesuaikan dengan keinginan peserta didik dan 

berkepribadian Islami sesuai yang ditetapkan sekolah. Meskipun dari segi 

kualifikasi akademik beberapa tenaga pendidiknya ada yang kurang sesuai 

bidang, seperti guru Mata Pelajaran PKN/Kepemimpinan, guru Mata 

Pelajaran Matematika khususnya Pak Gerry, dan guru Mata Pelajaran 

Biologi. Begitu juga kualifikasi tenaga kependidikannya, yakni dari jumlah 3 

orang hanya ada satu yang memenuhi standar. Selain itu, tenaga pendidik 

yang sertifikasi baru berjumlah 4 orang, yaitu guru B. Indonesia, guru 

PKN/Kepemimpinan, guru Ekonomi, dan guru Fisika. Sertifikasi tidak 

menjadi persoalan penting, karena sebagian besar tenaga pendidik 

mengembangkan potensi diri mereka melalui kajian Kitab Ta’lim Muta’allim, 

yang mana mereka mengembangkan dan menggunakan prinsip pengajaran 

sesuai yang mereka pahami dari Kitab Ta’lim 
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Muta’allim, sehingga sekolah membaskan sistem administrasi, contohnya 

RPP. Pendidik dituntut mengemas pembelajaran sekreatif mungkin sehingga 

bisa memasuki dunia peserta didik dan dapat diterima, untuk itu pendidik 

menjadikan kasih sayang sebagai prinsip mereka dalam memberikan 

pengajaran. Dalam hal perekrutan sendiri, SMA Islam Terpadu Miftahul 

Khoir membuka lowongan secara terbuka, yang mana persyaratannya 

digolongkan ke dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus, yaitu yang 

pertama tentu harus beragama Islam, kedua bisa mengaji juga diutamakan 

memiliki hafalan Alqur’an, ini dalam rangka menjadikan mereka sebagai 

teladan langsung bagi peserta didiknya yang dituntut hafal Alqur’an di Mata 

Pelajaran Tahsin dan Tahfizh, kemudian yang ketiga harus berpendidikan 

minimal sarjana dan sesuai dengan bidang, yang keempat harus bisa 

berimprovisasi dengan baik dalam mengajar, kelima tidak merokok, keenam 

harus menyukai travelling karena di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir 

banyak agenda ke luar lingkungan sekolah, dan yang terakhir harus siap 

menerima honor yang kecil, karena menjadi seorang pendidik adalah tugas 

yang suci lagi mulia, untuk itu harus dilandasi dengan rasa tulus dan 

diniatkan karena Allah. 

Kemudian dalam manajemen kurikulum dan perencanaan 

pembelajaran pendidikan Islam dalam membina kepribadian Islami di SMA 

Islam Terpadu Miftahul Khoir bersifat terpadu. Yang mana kurikulum 

tersebut muatannya terdiri dari muatan kurikulum diknas, muatan agama, dan 

muatan lokal yang dikembangkan sesuai dengan keadaan geografis dan 

kebutuhan SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir. Meski program yang 

dikembangkannya hanya IPA, SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir 

menerapkan kurikulum diknas yang saat ini ditetapkan, yakni Kurikulum 

2013 yang dipadukan dengan muatan Agama Islam dan muatan lokal. 

Perpaduan kurikulum tersebut melahirkan beberapa program pengembangan, 

seperti Nature Research dan Pesantren Sains sebagai pengembangan dari 

kurikulum diknas, kemudian program Tahsin/Tahfizh, Halaqah, Qur’an 

Camp, Qiyamul Lail dijadikan sebagai pengembangan muatan agama yang 

bertujuan untuk membekali dasar-dasar dinul Islam dan kekokohan keyakinan 
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terhadap Dinul Islam kepada peserta didik, dan program Kepemimpinan dan 

Kewirausahaan sebagai pengembangan dari muatan lokal yang bertujuan 

untuk memberikan bekalan dasar-dasar kepemimpinan dan kewirausahaan 

kepada siswa agar kelak dapat hidup mandiri dan memberi manfaat bagi yang 

lain, tumbuh jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Seluruh mata pelajaran 

yang terdapat di sekolah ini senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ke-

Islaman baik secara teori maupun pengalaman secara langsung di lapangan, 

pembelajaran senantiasa diarahkan pada unsur tauhid.  

Pembelajaran pendidikan Islam di SMA Islam Terpadu Miftahul 

Khoir menerapkan sistem full day school yang bersifat terpadu. Sistem 

pembelajaran senantiasa diawali dengan pembacaan al-ma’ṡurat  yang 

kemudian dilanjutkan dengan Mata Pelajaran Tahsin dan Tahfizh yang 

dilaksanakan di masjid secara serentak, antara kelas X, XI dan XII. 

Pembiasaan ini dilakukan untuk membiasakan peserta didik senantiasa 

berinteraksi dengan Alqur’an. Selain itu, masing-masing mata pelajaran dan 

masing-masing guru memiliki andil dalam pendidikan Islam. Hal ini karena 

di setiap mata pelajaran guru senantiasa mengaitkan materi dengan kehidupan 

nyata dan kejadian faktual yang dialami yang kemudian disandarkan kepada 

ayat-ayat Allah. Pembiasaan membaca al-ma’ṡurat  juga dilaksanakan setelah 

pembelajaran selesai, yakni setelah sholat Ashar berjama’ah. Di sekolah ini 

praktek sholat berjama’ah sudah menjadi pembiasaan sehari-hari, dimulai dari 

sholat Dhuha, Dzuhur, dan Ashar. Pembiasaan ini pun dijadikan sebagai 

penilaian kepada peserta didik sebagai upaya dari keberhasilan pendidikan 

Islam itu sendiri. Yang menarik adalah kebebasan pihak sekolah terhadap 

guru dalam memberikan pengajaran di kelas, pembelajaran tidak harus 

terpaku dengan RPP melainkan guru lebih ditekankan untuk mengoptimalkan 

kreativitasnya sehingga dapat disenangi anak-anak. Karena yang terpenting 

adalah anak mau belajar, dengan tetap mengacu kepada silabus dari 

pemerintah. Model dan metode pembelajaran yang digunakan juga lebih 

mengandalkan pada kemampuan dan pengetahuan guru dengan menyesuaikan 

keinginan dari peserta didik itu sendiri, karena pembelajaran diarahkan untuk 
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membina kepribadian Islami anak yang disesuaikan dengan Visi dan Misi 

SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir. 

Adapun sarana dan prasarana pendidikan Islam di SMA Islam 

Terpadu Miftahul Khoir sudah cukup memenuhi standar ketentuan 

Depdiknas. Di antara sarana prasarana yang tersedia dikategorikan ke dalam 

dua jenis, yaitu sarana prasarana yang secara langsung digunakan dalam 

proses pembelajaran, terdiri dari ruang kelas, ruang laboratorium, ruang TU, 

dan ruang guru/perpustakaan, masjid, lapangan, Alqur’an, alat sholat, audio, 

proyektor, dan lingkungan sekitar sekolah, seperti lingkungan luar kelas 

masing-masing ataupun di area yang terdapat objek pembelajaran bidang 

studi tertentu. Sedangkan sarana prasarana SMA Islam Terpadu Miftahul 

Khoir yang tidak langsung digunakan untuk pembelajaran terdiri dari UKS, 

Toilet Ikhwan dan Toilet Akhwat, ruang BK, dan area parkir kendaraan. 

Yang menjadi unik terkait sarana prasarana langsung, di mana ruang guru, 

ruang TU, bahkan ruang kepala sekolah bisa dijadikan tempat pembelajaran, 

selain karena jumlah peserta didik yang relatif sedikit memang sekolah juga 

berusaha menciptakan lingkungan kekeluargaan, sehingga hubungan yang 

timbul tidak hanya sekedar antara guru Kekuatan lain dari manajemen sarana 

prasarana SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir adalah lokasi sekolah yang 

sangat strategis, jauh dari kebisingan kendaraan, karena SMA Islam Terpadu 

Miftahul Khoir terletak di kawasan perumahan daerah Dago yang dekat 

dengan tebing. Sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif dan menciptakan iklim belajar Islami dengan didukung sarana 

prasarana yang menunjang pendidikan Islami SMA Islam Terpadu Mifahul 

Khoir. 

Selanjutnya, manajemen pembiayaan pendidikan yang diperoleh 

melalui 3 sumber, yakni dari orang tua peserta didik, dari masyarakat, dan 

dari pemerintah yang dalam pengelolaannya sekolah memiliki warna 

manajemen tersendiri, sekolah tidak mengiblat kepada teori pembiayaan 

pendidikan tertentu. Adapun pengeluaran pendidikan di SMA Islam Terpadu 

Miftahul Khoir dialokasikan ke dalam 4 kategori, di antaranya untuk honor 

atau gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, untuk kegiatan sekolah, 
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untuk kebutuhan rumah tangga seperti listrik, telpon, koran, termasuk di 

dalamnya ATK, dan untuk belanja barang (sarana prasarana pendidikan). 

Pengeluaran yang diprioritaskan misalnya, yakni untuk honor, karena biaya 

yang masuk maksimal 70% dari SPP peserta didik maka sistem pembagian 

honor dibagi menjadi dua waktu, yakni di awal bulan dan pertengahan bulan. 

Yang menjadi daya tarik dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam di 

SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir adalah dengan tidak membocorkan 

urusan keuangan seperti SPP, DAP, dan Dana Kegiatan kepada para peserta. 

Jadi yang tahu hanyalah pihak sekolah dengan orang tua peserta didik saja, 

dengan alasan bahwa sekolah tidak ingin peserta didik terbebani dalam 

belajar dengan jumlah uang yang harus dibayar. Sekolah memiliki tujuan 

bahwa yang terpenting anak itu mau belajar, sesuai dengan Visi dan Misi 

yang ditetapkan. Inilah yang menjadi ciri khas dari manajemen pembiayaan 

pendidikan Islam di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir, yang dengan 

berbagai kekurangannya tetap mengutamakan kepuasan baik untuk para 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun untuk peserta didiknya 

sendiri. 

Dalam manajemen evaluasi pendidikan Islam dalam membina 

kepribadian Islami di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir bersifat integral. 

Evaluasi yang biasa dilaksanakan di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir 

terdiri dari evaluasi tulis, lisan, dan project juga praktek yang lebih 

diutamakan di sini. Sekolah lebih mengutamakan evaluasi dalam bentuk 

praktek karena memang praktek di sini menjadi pembiasaan sehari-hari bagi 

masing-masing peserta didik. Pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengarahkan peserta didik sebagai insān kamīl yang bertauhid menjadikan 

segala aktivitas sebagai bagian dari rangkaian evaluasi pembelajaran. Salah 

satunya melalui Pembiasaan Pagi dan Pembiasaan Sore, kegiatan sholat 

berjamaah, kegiatan-kegiatan dalam kebijakan program SMA Islam Terpadu 

Miftahul Khoir dijadikan sebagai bagian evaluasi pembelajaran. Sekolah 

tidak mengedepankan nilai akademik saja yang harus tinggi, melainkan 

sekolah berprinsip bahwa keberhasilan sebuah pendidikan atau pembelajaran 

dapat diukur dari perubahan yang dialami oleh masing-masing peserta didik. 
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Sehingga dengan lebih menekankan pada kebiasaan sehari-hari yang 

dilakukan oleh peserta didik, baik itu dalam praktek ibadah sholat maupun 

dalam mata pelajaran lainnya, pendidikan akan menjadi sebuah pembiasaan 

yang mempribadi dalam diri peserta didik. 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan Islam 

dalam membina kepribadian Islami sangat baik untuk diimplementasikan di 

sekolah dalam upaya menyempurnakan akhlak dan pengetahuan yang 

seimbang, yakni antara hati, akal, dan jasmani. Berdasarkan temuan yang 

diperoleh dari hasil penelitian tentang pengimplementasian manajemen 

pendidikan Islam di SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir, peneliti 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah Bersangkutan (SMA Islam Terpadu Miftahul Khoir) 

Secara keseluruhan manajemen pendidikan Islam yang diterapkan di 

SMA Islam Terpadu Miftahu Khoir sudah cukup baik. Tetapi, melihat jumlah 

peserta didik yang relatif sedikit, dalam hal ini sertifikasi akan cukup 

membantu dalam pembiayaan pendidikan Islam. Selain itu pula, alangkah 

lebih baik apabila sekolah dapat mempatenkan manajemen pendidikan Islam 

yang digunakan tersebut agar bisa memberikan kontribusi dan contoh positif 

kepada sekolah-sekolah lain. Dengan demikian manajemen pendidikan Islam 

akan semakin diakui dan terbukti bahwa ajaran Islam sangat komprehensif, 

termasuk dalam bidang pendidikan.  

2. Bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan referensi mengenai 

implementasi manajemen pendidikan Islam yang berkaitan dengan ilmu 

pendidikan agama Islam, terutama kaitannya dengan komponen pendidikan 

sebagai upaya dalam membina kepribadian Islami. 

3. Bagi Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam 

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai 

implementasi manajemen pendidikan Islam di sekolah. 


