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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan sejak tahun 1945 yang lalu. Jauh 

sebelum itu bangsa Indonesia mempunyai cita-cita mulia yang kemudian tertuang 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian dari isinya adalah 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” 

Salah satunya terdapat kalimat yang menyatakan bahwa “mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. Artinya, bangsa Indonesia setelah merdeka harus bebas dari 

berbagai belenggu penjajahan dan cerdas dalam menapaki kehidupan untuk 

mengisi kemerdekaan. Hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan bagi 

bangsa Indonesia (Saefudin, 2012, hal. 1). 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Bab II 

Pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah sebagai 

berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (Tanpa nama U. , 2010, hal. 6). 

Berdasarkan fungsi pendidikan nasional tersebut, selayaknya pendidikan 

nasional dapat memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia sehingga 

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Maksudnya 

pendidikan tersebut mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki peserta 

didik dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi manusia yang berakhlak.  

Kondisi krisis moral pasca reformasi menunjukkan capaian kompetensi moral 

yang diproses melalui bangku persekolahan belum menghasilkan keluaran 

pengembangan kecerdasan moral peserta didik. Kondisi demikian diduga berawal 

dari tumbuhnya budaya verbalistik dari proses pembelajaran yang cenderung
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mengajarkan pendidikan moral sebatas tekstual (Setiawan, 2013, hal. 53). 

Fenomena dan fakta tersebut, menyebabkan banyak pihak menyimpulkan 

pentingnya peran pendidikan akhlak secara intensif sebagai esensi pengembangan 

kecerdasan moral (building moral intelligence). Perspektif ini menempatkan 

moral sebagai aspek lingkungan utama yang menentukan karakterisasi peserta 

didik. 

Memasuki era globalisasi, berbagai permasalahan pendidikan semakin 

banyak bermunculan dan berkembang seperti rendahnya kualitas pendidikan 

secara umum, lahirnya pendidikan sekular yang pragmatis dan ekonomis tentunya 

mempengaruhi pada perilaku anak didik tersebut. Sehingga timbul perilaku-

perilaku tak terdidik, jauh dari sopan santun, tidak mencerminkan siswa yang 

berpendidikan. Terjadinya aksi tawuran yang kian hari semakin menjadi budaya 

pada kalangan pelajar. Munculnya pelajar-pelajar yang terlibat aksi anarkis dan 

kriminal di media-media masa adalah bukan berita baru lagi. Lalu akan dibawa 

kemana dan dibentuk seperti apa wajah pendidikan ini jika siswa-siswanya kerap 

menjadi sasaran berita hangat di masyarakat dan media karena ulah dan perilaku 

yang tak beradab dan jauh dari cerminan akhlāqulkarīmaħ (Syarif, 2014, hal. 73).  

Akhir – akhir ini semakin banyak ditemukan kasus mengenai kenakalan 

remaja. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak dulu, kenakalan remaja bagaikan 

fenomena gunung es yang terus berlanjut, semakin ditelesik semakin kompleks 

permasalahanya. Begitu banyak para ahli di berbagai bidang menyoroti 

permasalah ini, namun tidak pernah ada ujungnya, bagaikan bola api liar yang 

terus bergerak tak tentu arah, memakan korban dari waktu ke waktu, dari masa ke 

masa, dari tahun ke tahun dan bahkan dari hari ke hari semakin rumit. Sejalan 

dengan arus globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang, arus informasi 

yang semakin mudah diakses serta gaya hidup modernisasi, di samping 

memudahkan dalam mengetahui berbagai informasi di berbagai media, di sisi lain 

juga membawa suatu dampak negatif yang cukup meluas di berbagai lapisan 

masyarakat. Hal itu tidak bisa kita pungkiri, pembangunan bangsa yang terus 

beranjak berkembang juga ikut andil dalam peningkatan angka kenakalan remaja 

di Indonesia, karena semakin gencar suatu negara melakukan pembangunan, maka 

semakin tinggi pula tinggat kenakalan remaja yang terjadi. 
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Itu terbukti, dengan semakin banyaknya kasus kenakalan remaja yang kita 

dapat temui. Seperti kasus yuyun yang belum lama terjadi, kasus yang menarik 

perhatian publik, di mana seorang anak masih berumur empat belas tahun duduk 

di bangku SMP diperkosa oleh empat belas orang laki – laki hingga tewas, yang 

menarik perhatian adalah ke-empat belas tersangka di antaranya ialah kakak kelas 

korban dan tersangka mayoritas masih duduk di bangku sekolah. Kasus ini terjadi 

pada 5 April 2016 di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang 

Lebong, Provinsi Bengkulu. Belum lagi kasus remaja yang baru – baru ini 

menghebohkan, kasus remaja yang terjadi di Kebon Jeruk Jakarta Pusat, di mana 

remaja di sana memerangi aparat kepolisian menggunakan senjata tajam pada 

sabtu 13 Mei 2016. Banyak kasus yang menghiasi media masa baik cetak maupun 

online mengenai kasus kenakalan remaja yang semakin menjadi seperti kasus 

pencurian, narkoba, pergaulan bebas, pembunuhan dan masih banyak lagi. 

(Utami, 2016, hal. 2). 

Berikut adalah data peningkatan kenakalan remaja dari tahun ketahun 

diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pada tahun 2013 angka kenakalan 

remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya 

mencapai 7007 kasus dan pada tahun 2015 mencapai 7762 kasus. Artinya dari 

tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan sebesar 10, 7%, kasus tersebut terdiri dari 

berbagai kasus kenakalan remaja di ataranya, pencurian, pembunuhan, pergaulan 

bebas dan narkoba. Dari data tersebut kita dapat mengetahui pertumbuhan jumlah 

kenakalan remaja yang terjadi tiap tahunnya. Dari data yang didapat kita dapat 

memprediksi jumlah peningkatan angka kenakalan remaja, dengan menghitung 

tren serta rata – rata pertumbuhan, dengan itu kita bisa mengantisipasi lonjakan 

dan menekan angka kenakalan remaja yang terus meningkat tiap tahunnya. 

Prediksi tahun 2016 mencapai 8597,97 kasus, 2017 sebesar 9523.97 kasus, 2018 

sebanyak 10549,70 kasus, 2019 mencapai 11685,90 kasus dan pada tahun 2020 

mencapai 12944,47 kasus. Mengalami kenaikan tiap tahunnya sebesar 10, 7%. 

(Utami, 2016, hal. 2-4). 

Sejalan dengan hal di atas Lickona (2013, hal, 20-30) memberikan sinyal 

kewaspadaan suatu bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda yang 

dimaksud adalah: (1) meningkatnya kekerasan dan perusakan dikalangan remaja, 
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(2) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (3) membudayanya 

ketidakjujuran, (4) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (5) 

pengaruh peer grup yang kuat dalam tindak kekerasan, (6) adanya rasa saling 

curiga dan kebencian diantara sesama, (7) penggunaan kata dan bahasa yang 

memburuk, (8) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, 

alkohol, dan seks bebas, (9) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga 

negara, dan (10) menurunnya etos kerja. Hilangnya nilai-nilai dan moral dalam 

masyarakat yang ditandai dengan merebaknya berbagai kasus kekerasan, dan yang 

lainnya membutuhkan kelahiran baru pendidikan Islam di sekolah. Mundurnya 

pendidikan agama dan budi pekerti, membuat kita bertanya-tanya apakah masih 

ada relevansi pendidikan agama dan budi pekerti dalam sekolah. Jika masih 

relevan, lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali dan melalui kegiatan-

kegiatan pendidikan Islam dapat memberikan dan menanamkan pendidikan 

akhlak dalam diri siswa. 

Sejalan dengan hal di atas dalam tataran praktik, pelaksanaan pendidikan 

belum terkelola secara benar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan. Praktik 

pendidikan pada semua jenjang masih condong kepada dimensi an sich (cognitive 

oriented) yang menekankan pada aspek pengajaran untuk mencerdaskan 

intelektual dalam mengasah potensi kognitif semata, dan sangat kurang 

memperhatikan pendidikan moral/budi pekerti (Kuswoyo, 2012, hal. 70). Untuk 

itu, perlu ada koreksi terhadap proses pelaksanaan pendidikan untuk mencapai 

arah kebijakan pendidikan yang menghasilkan kualitas sumber daya manusia 

unggul, bertakwa dan berakhlak mulia. Semakin hari tantang pendidikan semakin 

berat dan kompleks. Tantangan ini tidak bisa dihindari begitu saja. Justru 

sebaliknya kita harus merebut dan bisa mengikuti perkembangan globalisasi. 

Karena dalam era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat 

dan canggih sekali. Kemudian masalah tantangan otonomi ini muncul seiring 

dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang pada 

akhirnya berimplikasi pada pendidikan dengan lahirnya otonomi pendidikan 

(Muchsin, 2009, hal. 55-56). 

Kenyataan yang terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia tersebut 

menggambarkan bahwa pendidikan nasional belum memberikan dampak yang 
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utama bagi pengembangan watak bangsa Indonesia (Majid, 2006, hal. 138). 

Dalam konteks pendidikan sekolah tentu yang dimaksud adalah pengembangan 

akhlak siswa sekolah melalui pembelajaran yang dilakukan di sekolah. 

Pembelajaran yang berlangsung di sekolah, tentu tidak terkecuali pembelajaran 

pendidikan Islam (PAI). Pentingnya pendidikan Islam bagi peserta didik adalah 

ikhtiar manusia dengan jalan bimbingan dan pimpinan untuk membantu dan 

mengarahkan fitrah agama peserta didik menuju terbentuknya akhlak sesuai 

dengan ajaran agama. 

Al-Abrasyi (1974, hal.15) mengemukakan bahwa “pendidikan budi pekerti 

adalah jiwa dari pendidikan Islam, dan Islam telah menyimpulkan bahwa 

pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Mencapai suatu 

akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan”. Tapi ini bukan 

berarti bahwa kita tidak mementingkan pendidikan jasmani atau akal, atau ilmu 

ataupun segi-segi praktis lainnya tetapi artinya ialah bahwa kita memperhatikan 

segi pendidikan akhlak seperti juga segi nilainnya. Anak-anak membutuhkan 

kekuatan dalam jasmani, akal, ilmu dan anak-anak membutuhkan pula pendidikan 

budi pekerti, perasaan, kemauan, cita rasa dan kepribadian. 

Sejalan dengan hal di atas dalam kurikulum pendidikan Islam 

disekolah/sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan 

melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan 

bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi (Majid, 2014, hal. 16). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengelolaannya 

dalam pembelajaran tidaklah mudah. Kenyataan yang ada, PAI belum dapat 

berperan secara optimal dan jauh dari harapan, karena pembelajaran pendidikan 

Islam yang ada sekarang ini dinilai oleh banyak kalangan terlalu banyak 

penekanannya hanya pada aspek kognitif-intelektualnya saja, kurang menyentuh 

aspek afektif dan psikomotoriknya. Yang terjadi dilapangan hanya transfer 

informasi tentang ilmu pengetahuan agama dari guru ke murid saja, sehingga 

dalam membina amal sholeh dan akhlaknya kurang ditekankan (Suharnis, 2009, 

hal. 1017). 
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Mochtar Buchori (dalam Muhaimin, 2004, hal. 88) mengemukakan bahwa 

kegagalan pendidikan agama yang disebabkan karena praktik pendidikannya 

hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-

nilai (agama), dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volutif yakni 

kemauan dan tekad untuk mengamalkan nila-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi 

kesenjangan antara pengetahuan dan pengalaman antara gnosis dan praxis dalam 

kehidupan nilai agama. Atau dalam praktik pendidikan agama berubah menjadi 

pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi Islami. 

Terlebih lagi praktik pendidikan Islam di sekolah (umum) amatlah minim atau 

kurang maksimal. Secara umum, jumlah jam pelajaran agama di sekolah rata-rata 

2 jam per minggu (Rouf, 2015, hal. 187). Dengan alokasi waktu seperti itu, jelas 

tidak mungkin untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, 

serta pembinaan karakter yang baik. 

Akhir akhir ini pemerintah mewacanakan tentang konsep pendidikan full 

day school. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang 

mengatakan wacana sekolah seharian penuh (full day school). Disamping itu 

masyarakat Muslim juga ramai membicarakan model Islamic full day school 

(Asyafah, 2016, hal. 39) yang sesungguhnya banyak lembaga yang sudah 

melaksanakannya. Dalam berita online beliau mengatakan bahwa FDS tetap 

berjalan meskipun mendapat penolakan. "Full day (sehari penuh), jalan. 

Teknisnya belum, tetapi insya Allāh jalan. Itu berkaitan dengan pendidikan 

karakter tingkat SMP dan SMP," (Nurdiansyah, 2016, hal. 1). Kemudian beliau 

menjelaskan lagi bahwa "full day school" bukan berarti belajar sehari penuh tetapi 

memastikan peserta didik mengikuti penanaman pendidikan karakter (Indriani, 

2016, hal. 1). Selanjutnya “bila penambahan jam belajar tersebut bisa berjalan 

dengan baik. Ketika Indonesia menginjak usianya ke-100, generasi mudanya 

sudah memiliki kepribadian yang baik, mampu berkompetisi, dan tidak cengeng. 

"Tidak gampang nangisan, tidak lembek justru memiliki kompetensi yang baik,” 

(Aminnudin, 2016, hal. 1). Dengan adanya sistem FDS kiranya dalam 

pembelajaran PAI tidak hanya transfer of knowledge saja akan tetapi transfer of 

value dan transfer of culture bisa dilaksanakan dengan baik (Syahidin, 2009, hal. 

3). 
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Pendidikan tidak hanya bersifat mengajar dalam arti hanya menyampaikan 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik melainkan membina dan mengembangkan 

kepribadian peserta didik baik dalam kelas maupun luar kelas, baik yang bersifat 

kurikuler maupun non kurikuler (Asyafah, 2016, hal. 39). Seluruh aspek kejiwaan 

(Kognitif, afektif dan psikomotor) harus berkembang secara terpadu, harmonis 

dan seimbang. Apabila penekanannya hanya pada salah satu aspek saja berarti 

tidak mendidik manusia secara kaffah dan akan mengakibatkan disharmoni yang 

akan menimbulkan perilaku yang merugikan dirinya sendiri dan masyarakat 

(Asyafah, 2016, hal. 40). 

Kelebihan dari sistem ini di antaranya adalah: sebagaimana dikemukakan 

oleh Ansari (2016, hal 31) bahwa rutinitas keagamaan di sekolah Islamic full day 

school dapat membentuk karakter religius peserta didik. Rutinitas keagamaan di 

sini ada yang bersifat vertikal dan horizontal. Yang bersifat vertikal berwujud 

hubungan peserta didik dengan Allāh. Seperti solat, berdo’a, membaca al-Qur`ān 

puasa, dan mengucapkan kalimah ṭayyibaħ. Adapun yang bersifat horizontal 

berwujud hubungan manusia dengan sesamanya seperti program zakat fitrah, 

qurban, dan berkunjung ketempat panti sosial. Begitu juga Ariah (2015, hal.121) 

dalam penelitiannya menjelaskan tentang pembentukan karakter kemandirian 

siswa melalui pengelolaan Islamic full day school. Hasilnya menunjukan bahwa 

40,2% siswa mandiri pada aspek emosional, 30,9% siswa mandiri pada aspek 

perilaku, dan 57,8% siswa mandiri pada aspek nilai. Selanjutnya pendekatan yang 

sudah dan sedang dilaksanakan perlu diperkaya, best practice dari lembaga yang 

sudah melaksanakan dipandang perlu digali dan dipublikasikan, sehingga semakin 

banyak “menu” yang dapat dipilih sebagai alternatif untuk memperbaiki praktik 

pendidikan (Asyafah, 2016, hal. 40). 

SMP Salman Al Farisi sebagai sekolah yang mengembangkan sistem full 

day school menjadi salah satu pilihan sekolah masa kini. Rentang waktu yang 

panjang di sekolah memungkinkan pengembangan potensi dan akhlak siswa yang 

lebih terpadu. Pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa 

dibangun melalui program-program yang terintegrasi dalam membentuk karakter 

siswa berakhlak mulia, calon pemimpin masa depan melalui leadership life skill 

dan bertanggungjawab terhadap lingkungan melalui green education. 
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Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan kepada keterampilan 

siswa dan guru dalam mengembangkan media dan sumber belajar. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh SMP Salman Al-Farisi ini dalam 

membina akhlak salah satunya adalah melalui pendidikan Islam dan dipandang 

urgen dalam membina karakter siswa khususnya akhlak siswa yang Islami sesuai 

dengan tujuan dari sekolah ini yaitu benar aqidahnya, kharimah akhlaknya, cerdas 

akalnya, benar dan baik ibadahnya, dan sehat jasadnya. Pembelajaran yang 

menyenangkan dapat tercipta melalui keakraban dan suasana yang 

menyenangkan, program fun learning activity, outing, supercamp, dan pendekatan 

pembelajaran scientific menjadi program unggulan sekolah. Nilai-nilai syariat 

Islam terpadu dikenalkan melalui asmaul husna, tata cara berwudhu, shalat 

berjamaah, tilawati al-Qur`ān, hafalan surat dan doa, serta tadabur alam. 

Pendidikan Islam di SMP ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai 

kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, tingkah aku yang baik pada diri siswa 

sesuai dengan ajaran Islam di lingkungan SMP ini cerminan pribadi siswa dapat 

dilihat dalam bentuk tampilan lahiriah misalnya cara berpakaian, beribadah, 

berorganisasi kepemimpinan, pergaulan dengan lawan jenis sikap terhadap orang 

tua, guru dan teman sementara dapat dijadikan sebagai tolak ukur akhlak yang 

sudah terbentuk serta upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan 

fungsi mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah. Guru agama dan semua staf 

dapat membuat berbagai aktivitas sehari-hari di sekolah dengan didasari nilai-nilai 

ajaran agama Islam. Hal ini diharapkan dapat membentuk khalīfatullāh fīl Arḍi 

yang rahmatan lil'ālamīn. Oleh sebab itu pendidikan Islam di Islamic full day 

school dianggap bisa meredam demoralisasi dikalangan remaja dan bisa mengisi 

waktu luang dikalangan remaja menjadi jauh lebih bermanfaat. Berdasarkan 

pertimbangan pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “Pengelolaan 

pendidikan Islam di Islamic full day school SMP Salman Al-Farisi Bandung 

Tahun 2017”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang dan identifikasi masalah maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan pendidikan 

Islam di Islamic full day school SMP Salman Al-Farisi Bandung?” Agar masalah 

penelitian ini lebih terinci, berikut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian: 

1. Bagaimana perencanaan pendidikan Islam di Islamic full day school 

SMP Salman Al-Farisi Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam di Islamic full day school 

SMP Salman Al-Farisi Bandung? 

3. Bagaimana hasil pendidikan Islam di Islamic full day school SMP 

Salman Al-Farisi Bandung? 

4. Apa keunggulan dan kelemahan pendidikan Islam di Islamic full day 

school SMP Salman Al-Farisi Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan 

pendidikan Islam di Islamic full day school SMP Salman Al-Farisi Bandung. 

Sedangkan secara khusus tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan pendidikan Islam di Islamic full day 

school SMP Salman Al-Farisi Bandung. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan Islam di Islamic full day 

school SMP Salman Al-Farisi Bandung. 

3. Untuk mengetahui hasil pendidikan Islam di Islamic full day school 

SMP Salman Al-Farisi Bandung. 

4. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan pengelolaan pendidikan 

Islam di Islamic full day school SMP Salman Al-Farisi Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat baik untuk keperluan teoritis maupun untuk keperluan praktis guna 

memahami persoalan-persoalan pembinaan karakter yang menjadi tugas pokok 

bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia pendidikan. Secara spesifik manfaat 

penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil tentang 

pengelolaan pendidikan Islam di Islamic full day school SMP Salman 

Al-Farisi Bandung. Selain itu diharapkan akan memperkaya khazanah 

ilmu pengetahuan. Serta dapat memperkuat konsep pendidikan Islam 

di Islamic full day school SMP Salman Al-Farisi Bandung. Mendorong 

tema-tema baru penelitian, khususnya tentang pendidikan Islam di 

Islamic full day school SMP Salman Al-Farisi Bandung. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat-manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi lembaga pendidikan dapat menjadi masukan dalam 

perencanaan pendidikan Islam di Islamic full day school SMP 

Salman Al-Farisi Bandung. 

b. Sebagai salah satu rujukan bagi pihak yang berwenang dalam 

meningkatkan kualitas peserta didik melalui pendidikan Islam 

dengan sistem “full day school”. 

c. Sebagai pedoman praktisi bagi para guru, dalam melaksanakan 

pendidikan Islam di Islamic full day school SMP Salman Al-Farisi 

Bandung. 

d. Sebagai transferbility sekolah lain apabila mau menerapkan sistem 

full day school. 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Penelitian tesis ini tersusun dalam lima bab, yang secara sistematis dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. 

Bab II Kajian Pustaka/Landasan Teoritis. Berbicara tentang konsep 

pendidikan Islam, Pengelolaan pendidikan Islam di sekolah full day school, 

karakteristik full day school, penelitian terdahulu yang relevan. 
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Bab III Metodologi Penelitian. Terdiri atas metode penelitian, pendekatan 

penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data 

dan pengolahan data. 

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Merupakan deskripsi hasil penelitian 

yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, temuan-temuan hasil penelitian 

melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumentasi dan pembahasannya. 

Bab V Penutup. Simpulan, dan Rekomendasi. Menyajikan penafsiran dan 

pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian, saran-saran yang berkaitan 

dengan hasil analisis penelitian tersebut, serta rekomendasi penelitian ini. 

 


