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PROBLEMATIKA PENDIDIKAN SECARA UMUM

Tiga masalah, yaitu (1) masalah fundasional pendidikan (foundational problem

of education), (2) masalah struktur lembaga pendidikan (stucture problem of

education), (3) masalah operasional pendidikan (operational problem of

education).

Ketiga persoalan itu juga terjadi dan dialami oleh pendidikan Islam. Hal itu

terjadi karena memang pendidikan pada prinsipnya mencakup tiga persoalan

tersebut. Hanya saja persoalan yang dihadapi dalam pendidikan itu volumenya

tidak sama, akan tetapi bila dikaji lebih jauh dan lebih mendalam, persoalan

yang paling menonjol adalah persoalan operasional pendidikan, yakni persoalan

yang berkaitan dengan metodologi pendidikan agama Islam karena persoalan

fundasional dan persoalan struktur kelembagaan pendidikan agama Islam telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional dan penjelasannya.

Muchtar Buchori, Penelitian Pendidikan dan Pendidikan Islam di Indonesia

(Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press, 1994), hlm. 18



PETA KONSEP

INTEGRASI WAHYU DAN ALAM SEMESTA

ALLAH SWT

DZAT YANG MAHA ‘ALIM

Sunnatullah 

(Hukum Alam)

Non Teks

Ayat-Ayat Qur’aniah

TEKS

Teks

Integrasi/

tauhidik

SAINS AGAMA

METODOLOGI

PENDIDIKAN

FILOSOFIQURAN-HADIS SAINTIFIK

PENGEMBANGAN KUALITAS 

PENDIDIKAN



PENEJELASAN PETA KONSEP PARADIGMA INTEGRASI 

AGAMA DAN SAINS

Allah SWT sebagai Al-’Alim (Dzat Maha

Mengetahui) menentukan dua hal: Ayat-ayat

Quraniyyah (Teks) dan Sunnatullah (Hukum

Alam/Alam Semesta/Nonteks) secara

Integratif/Tauhidik. Secara garis besar peta konsep ini

dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

(1) Agama bersumber dari wahyu dan sunatullah

(hukum alam) menjadi sumber sains. Agama dan

sunatullah adalah ketentuan Allah secara tauqifi.

Bagian ini wilayah teologis-dogmatis.

(2) Metodologi berpikir kajian agama dan ilmu

pengetahuan nondikotomik/integratif/tauhidik.

Bagian ini wilayah filosofis-metodologis.



KETENTUAN ALLAH DALAM TAFSIR ILMI TERBAGI DUA 

AGAMA DAN SUNNATULLAH

Pertama, agama, yaitu hukum dan ketentuan Allah bagi

manusia yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Agama hanya diperuntukkan bagi manusia, manusia dapat

memilih untuk taat atau tidak. mereka yang taat akan memperoleh

kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang tidak, akan mendapatkan

akibat di dunia dan akhirat.

Kedua sunnatullāh, yaitu hukum dan ketentuan Allah yang

berlaku pada seluruh alam dan makhluk-nya sering disebut juga

dengan hukum alam. semua makhluk, baik manusia, binatang,

tumbuhan, dan benda anorganik, tunduk dan patuh pada hukum

alam yang telah ditetapkan-nya. pada hukum alam atau

sunnatullāh semua makhluk tidak ada pilihan kecuali harus

tunduk dan patuh



PETA KONSEP I (XI LAPIS)
PARADIGMA INTEGRASI MADRASAH 

SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PENDEKATAN DIALEKTIK



1. Agama dan sunnatullah (hukum alam) sebagai pondasi Think (berpikir) dan
remembering Allah (berzikir)

2. Iman dan taqwa integratif-interkonektif, warna putih (ditata dalam berpikir
dan berdzikir)

3. Think (berpikir) dan remembering Allah (berzikir) integratif-interkonektif,
warna cokelat keabuan (semangat mempertahankan kelangsungan hidup
atau mempertajam insting dan bakat bawaan)

4. Berpikir ditata dalam Mindset (pola pikir) integratif-interkonektif, warna
ungu (semangat persaudaraan atau mencari harmoni dan keselamatan
dalam sebuah dunia yang misterius)

5. Pola pikir ditata dalam Mindmap (peta konsep) integratif-interkonektif,
warna merah (kekuatan atau mengekspresikan impuls menjadi bebas, kuat)

6. Peta konsep ditata dalam Body of knowledge ( ilmu agama, ilmu alam,
teknologi, ilmu humaniora, ilmu sosial) integratif-interkonektif atau
sebaliknya, warna biru (kekuatan kebenaran atau menemukan tujuan,
menghadirkan keteraturan, menjamin masa depan)

7. Body of knowledge dipahami Essence (esensi gunakan peta konsep 3 dan 4)
integratif-interkonektif, warna orange (dorongan penggerak atau membuat
analisis dan strategi pertumbuhan)

PENJELASAN PETA KONSEP I (XI LAPIS)
PARADIGMA INTEGRASI MADRASAH 

SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PENDEKATAN DIALEKTIK



8. Essence (esensi body of knowledge) dipahami substance (subastansi
gunakan peta konsep 3 dan 4) integratif-interkonektif, warna hijau
(ikatan manusia atau mengeksplorasi diri pribadi, menyetarakan
yang lain)

9. Dialectic Thinking (berpikir dialektis: tesis-antitesis-sintesis)
integratif-interkonektif, proses berpikir 1-6 gunakan peta konsep
1,2,3,4, dan 5. Warna kuning (aliran fleksibel atau mengintegrasikan
dan menggabungkan sistem)

10. Dialectic Thinking (berpikir dialektis) ditata dalam Qauliah--
Kauniah--Nafsiah/ Hadlarah an-Nash; Hadlarah al-‘Ilm; Hadlarah al-
Falsafah) integratif-interkonektif, warna pirus (pandangan
menyeluruh atau membuat sinergi dan pengelolaan secara makro)

11. Paradigm of Religion and Science integrative-interconnektive
(Paradigma Agama dan Sains integratif-interkonektif), warna koral
(integral-holistik atau muncul secara perlahan)

Lanjutan



EKSISTENSI PENDIDIKAN

Pendidikan adalah suatu pengembangan dan
perkembangan yang aktif (Driyarkara)

Lebih lanjut, dikatakan jika masyarakat itu berkembang,
maka pendidikan akan berkembang pula. Hidup dan sistem
kehidupan masyarakat itu berkembang menuju taraf
kebudayaan yang lebih tinggi, dan akan berpengaruh pada
self-liberation, baik dalam pengetahuan masyarakat,
pemahaman, maupun permasalahan hidup dan sistem
kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks dan penuh
komplikasi. Perkembangan dan perubahan masyarakat itu,
berpengaruh pula pada pendidikan Islam berupa perubahan
dan modernisasi yang beragam.



Lanjutan

Menurut Amin Abdullah bahwa metodologi
pendidikan agama Islam itu lebih penting daripada
materi agama Islam. Metodologi yang bersifat statis-
indoktrinatif-doktriner tidak lagi menarik bagi anak
didik dan tidak mampu mengantar anak didik
sampai pada tahapan afeksi dan bahkan pada
tahapan psikomotorik. Lebih lanjut dikatakan
bahwa pelajaran dan kuliah agama Islam amatlah
tidak menarik.



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

1. Lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia adalah
pesantren (Jawa) yang dikenal juga dengan dayak/rangkang
(Aceh) atau surau (Minangkabau)

2. Lembaga ini berbeda dengan pola madrasah yang ada di luar
Indonesia. Pesantren di Jawa sejak awal pembentukannya telah
merupakan suatu kombinasi antara madrasah dan pusat
kegiatan tarikat.

3. Nurcholis Madjid: seandainya proses perkembangan lembaga
pendidikan pesantren tidak terpotong oleh kedatangan
kolonialisme, mungkin yang mengalami peristiwa seperti yang
terjadi di Amerika dan Eropa. Universitas-universitas besar
yang melahirkan tokoh nasional adalah Universitas Tebuireng,
Universitas Gontor, dan universitas-universitas yang lain,
bukan UI, UGM, ITB, dan sejenisnya



VISI MADRASAH
(sebuah contoh)

“Mengintegrasikan agama dan ilmu
pengetahuan dalam pendidikan dan
pembelajaran secara filosofis, metodologis,
strategis, dan teologis dogmatis, melalui
muatan nilai-nilai fundamental dalam semua
bidang studi (mata pelajaran) yang bersifat
profetik (kenabian), universal dan
humanistik”.



MISI MADRASAH

1. Membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa ditandai dengan at-taat
(ketaatan/ketundukan)- at-taslim (kepasrahan)-ibadah-mu’amalah

2. membentuk peserta didik salih diri-salih sosial-berkepribadian utuh
3. Membentuk peserta didik yang memiliki karakter religius: cinta diri, cinta

allah dan ciptaan-nya.
4. Karakter humanis: rasa hormat, rasa kepedulian, rasa sayang,

kedermawanan, bijaksana, keadilan, kebebasan, persamaan, keberanian,
kewarganegaraan.

5. Karakter cerdas: kritis, kreatif, inovatif, produktif.
6. Kepemimpinan: integritas, sinergi, satria, tegas, mandiri, teguh pendirian,

jujur, tanggung jawab, toleransi, taat, ikhlas, qana’ah, amanah, sabar,
ketekunan.

7. Terampil: kerja keras, kerja cerdas, kerja kualitas, kerja tuntas, dan kerja
ikhlas.

8. motto madrasah: membentuk insan religius, cendekia, berakhlak mulia,
terampil (skill), dan pribadi tauhidik- integratif.



ORIENTASI PROGRAM MADRASAH
Orientasi program madrasah didasarkan pada sistem nilai. Sikap semua 

penyelenggaraan dan pengembangan penuh dedikasi, amanah, berpikir, bergerak 
aktif, kreatif, cerdas, inovatif, dan disiplin tinggi. 

1. Menguatkan karakter religius, cendekia, profesional, berakhlak mulia, 
berkepribadian utuh, dan berketerampilan (skill)

2. Menginisiasi karya-karya akademik dan nonakademik sesuai tingkat, 
jenjang pendidikan, dan berbagai bidang profesi

3. Mengokohkan integritas, sinergi sumber daya manusia, alam, dan
lingkungan.

4. Memperkuat pengembangan kelembagaan dan keilmuan
5. Menghindarkan pemisahan dan pertentangan agama dan sains
6. Mengintegrasikan karakter religius, cendekia, profesional, berakhlak mulia, 

berkepribadian utuh, dan berketerampilan (skill) dalam pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

7. Mewujudkan karya-karya akademik dan nonakademik sesuai tingkat, 
jenjang pendidikan, dan berbagai bidang profesi

8. Mewujudkan integritas, sinergi sumber daya manusia, alam, dan
lingkungan.

9. Merealisasikan pengembangan kelembagaan dan keilmuan
10. Menjaga dan mempertahankan integrasi-interkoneksi agama dan sains



PROGRAM MADRASAH

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
2. Kurikulum (Silabus; RPP)
3. Pedoman Akademik
4. Layanan Akademik
5. Penelitian
6. Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Struktur Kelembagaan
8. Kepegawaian
9. Perencanaan
10. Keuangan
11. Layanan Administrasi Umum
12. Sarana Dan Prasarana
13. Kesiswaan Dan Alumni
14. Kerja Sama
15. Layanan Penjaminan Mutu
16. Layanan Digital
17. Perpustakaan
18. Laboratorium Agama
19. Laboratorium Sains



PENGUATAN MUTU DAN 
PENGEMBANGAN MADRASAH

Mutu madrasah adalah kualitas pendidikan yang
menggambarkan karakteristik menyeluruh dari jasa
yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan
kebutuhan yang diharapkan oleh semua stakeholder.

Madrasah bermutu mencakup aspek input, proses,
output, dan outcome pendidikan. Madrasah bermutu
dapat dimaknai sebagai madrasah yang secara
kesuluruhan dapat memberikan kepuasan layanan
kepada warga madrasah.



LANJUTAN
Mutu madrasah sangat terkait dengan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan tindakan, dan
pengendalian. Gambaran madrasah bermutu ditandai
dengan pemenfaatan seluruh sumber daya madrasah
yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan
sistematis yang mencakup perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan tindakan, dan
pengemdalian untuk mencapai tujuan madrasah secara
efektif dan efisien



KARAKTERISTIK MANAJEMEN 
BERBASIS SEKOLAH (MBS)

secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif yang
dikategorikan menjadi input, proses, output, dan
outcome. Berbagai input dan proses harus selalu
mengacu pada mutu-hasil (0utput) yang ingin
dicapai. Dengan ungkapan lain tanggungjawab
madrasah dalam konteks peningkatan mutu
berbasis sekolah bukan hanya pada proses, tetapi
tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang
dicapai.



SISTEM NASIONAL PENDIDIKAN 
(SNP) 

satuan pendidikan yang maju dan bermutu adalah
satuan pendidikan yang mampu setidak-tidaknya
memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan,
sedangkan satuan pendidikan yang tidak maju
sebaliknya. Kedelapan standar nasional pendidikan
meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar proses, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar
penilaian. Penetapan standar ini bertujuan menjamin
mutu pendidikan nasional.



TIGA TIPOLOGI MADRASAH (IMAM 
SUPRAYOGO)

(1) madrasah tertinggal, (2) madrasah sedang tumbuh, dan (3) madrasah maju.
1. Madrasah tertinggal biasanya berada di pedesaan yang miskin, fisik bangunan

sederhana, fasilitas pendidikan, kurikulum dan para gurunya berjalan apa adanya,
honor guru sangat kecil, dan sumber dana sangat terbatas.

2. Madrasah sedang tumbuh pada umumnya berada di lingkungan masyarakat yang
menguntungkan, letak biasanya diperkotaan, atau pedesaan yang ekonomi
masyarakat kuat, memiliki sumber pendanaan yang dikembangkan secara kreatif oleh
para tokoh pendukungnya, akan tetapi masih memerlukan bimbingan terhadap
manajemen, kepemimpinan, peningkatan kualitas guru dan insentif sebagai reward
atas keberhasilannya membangun lembaga pendidikan.

3. Madrasah maju memiliki karakteristik, pada umumnya berstatus negeri, atau
madrasah yang dikelola oleh yayasan yang memiliki sumber pendanaan, manajemen
dan kepemimpinan yang cukup kuat. Lebih menonjolkan nuansa profesionalisme
daripada nuansa ideologis yang tidak mudah dihilangkan. Madrasah maju bersaing
dengan sekolah umum lainnya, baik menyangkutdukungan masyarakat, penampilan
fisik, manajemen sampai pada prestasi akademik para siswanya. Madrasah maju
dipandang sebagai sekolah unggul dan diperebutkan oleh masyarakat sekalipun
dengan memasang tarif melebihi sekolah umum yang lain.



PENDEKATAN PENGEMBANGAN 
MADRASAH 

(1) pendekatan elitis, (2) pendekatan pilihan public, (3) pendekatan
incremental (sedikit demi sedikit secara teratur, (4) pendekatan strategis.
1. Pendekatan elitis ; pengembangan madrasah lebih banyak dilakukan

oleh para pimpinan madrasah, karena memang kemajuan suatu
lembaga pendidikan lebih menjadi focus pada pimpinan lembaga
tersebut. Hal ini berbeda dengan keberhasilan pembelajaran lebih
focus pada guru.

2. Pendekatan pilihan public, berdasarkan hasil penelitian terungkap
bahwa warga masyarakat dan mmadrasah adalah entitas yang sangat
penting dalam keberadaan madrasah. Tanpa mereka madrasah tidak
mungkin dapat hidup. Hal ini jika kita kembalikan pada hakikat
adanya pendidikan, dikarenakan ada/lahirnya anak, yang menjadi
tanggungjawab kedua orang tuanya untuk mendidik. Karena itu,
orang tua adalah pendidik pertama, dan utama terhadap anaknya



LANJUTAN
3. Pendekatan incremental adalah berupa memodifikasi atau

kelanjutan terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya. Atau
pendekatan dengan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit
secara kontinou dan teratur.

4. Pendekatan strategis dapat dilakukan dengan 13 langkah sebagai
berikut. (1) analisis lingkungan strategis, (2) analisis pendidikan
saat ini, (3) analisis kondisi pendidikan di masa mendatang, (4)
mengidentifikasi tantangan nyata madrasah untuk jangka
waktu 4 tahun, (5) menyusun tujuan madrasah, (6)
mengidentifikasi tantangan nyata madrasah yang selaras
dengan tujuan madrasah, (7) menyusun program strategis
madrasah, (8) menyusun strategi pelaksanaan, (9) menentukan
hasil yang diharapkan, (10) menyusun anggaran, (11) menyusun
jadwal pelaksanaan monitoing dan evaluasi, (12) menyusun
rencana kerja dan anggaran madrasah, dan (13) pengesahan



SISTEM 4 D 
(DATA), (DAYA), (DANA), DAN (DOA)
(1) pengembangan madrasah didasarkan dan berbasis

data-data yang valid,

(2) pengembangan madrasah didasarkan dan berbasis
pada daya/potensi yang mencakup program, 
sumberdaya manusia (siapa melakukan apa, dan apa
target/goal), sumberdaya alam, sumber daya
lingkungan, 

(3) pengembangan madrasah didasarkan dan berbasis
pendanaan/biaya dan sumbernya, dan

(4) pengembangan madrasah didasarkan dan berbasis
pada doa.



DINAMIKA DAN PERGESERAN MADRASAH 
SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Transformasi terjadi juga pada lembaga pendidikan Islam
dengan perubahan dan modernisasi yang beragam. (i)
Suffah, Dar al-Arqǎm, Kuttab (pada masa Rasulullah saw. dan
masa sahabat), (ii) madrasah (masa tabiin seperti Madrasah
Nizamiyah), (iii) sekolah (warisan penjajah), (iv) pesantren
(Jawa), dayah atau rangkang (Aceh), dan surau
(Minangkabau) yang merupakan lembaga pendidikan asli
pribumi (indigenous), dan (v) sekolah Islam terpadu (SIT) di
bawah lingkungan jaringan sekolah Islam terpadu (JSIT)
yang berpusat di Jakarta. Integrasi sistem pendidikan sekolah
dan pesantren pada tahun 2014 lahirlah SMA TRENSAINS
Tebuireng Jombang.



KONSEP INTEGRASI BERWUJUD 
MODERNISASI SISTEM PENDIDIKAN

antara sekolah dan pesantren menjadi satu sistem
pendidikan. Integrasi dalam sistem boording school dan
fullday school. Komponen sistem berupa masukan
(input), proses (process), keluaran langsung (output)
dan keluaran tidak langsung (outcome). Integrasi ini
sebagai salah satu upaya untuk membentuk
keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional,
spiritual dan kecerdasan religius. Keempat kecerdasan
sebagai basis model pendidikan karakter.



Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional

“Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan
masyarakat.” Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan
martabat manusia. Secara psikologi, tujuan pendidikan
adalah pembentukan akhlak yang terwujud dalam kesatuan
esensial si subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang
dimilikinya.



KH. YUDIAN WAHYUDI
Integrasi sistem pendidikan Sekolah Islam Terpadu (SIT),
setelah babak belur hampir tiga abad, barulah umat Islam,
khususnya di Indonesia, mulai sampai pada pengertian
“Kembali kepada Quran dan Sunah” yang benar. “Kembali
kepada Quran dan Sunah” bukan kutukan, tetapi tauhid al-
ulum (atau kesatuan ilmu yang meliputi ayat Quraniyah, ayat
Kauniyah, dan ayat Insaniyah). Dengan inilah lahir TKIT
(Taman Kanak-kanak Islam Terpadu), SDIT (Sekolah Dasar
Islam Terpadu), SMP IT (Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu), dan SMAIT (Sekolah Menengah Atas Islam
Terpadu), dan bahkan menurutnya IAINT alias UIN di
Indonesia



PENUTUP / SIMPULAN

Transformasi pendidikan Islam dari (i) Suffah, Dar al-Arqǎm, Kuttab
(pada masa Rasulullah saw. dan masa sahabat), (ii) madrasah (masa
tabiin seperti Madrasah Nizamiyah), (iii) sekolah (warisan penjajah), (iv)
pesantren (Jawa), dayah atau rangkang (Aceh), dan surau (Minangkabau)
yang merupakan lembaga pendidikan asli pribumi (indigenous), dan (v)
sekolah Islam terpadu (SIT) di bawah lingkungan jaringan sekolah Islam
terpadu (JSIT) yang berpusat di Jakarta. Integrasi sistem pendidikan
sekolah dan pesantren pada tahun 2014 lahirlah SMA TRENSAINS
Tebuireng Jombang. Wujud integrasi sistem boarding school dan fullday
school. Kesesuaian sistem boarding school dan fullday school sebagai
model pendidikan karakter karena beberapa kelebihan sistem boarding
school dan fullday school. Secara konseptual dan operasional ke dua
sistem boarding dan fullday didasarkan paradigma integrasi filosofis,
kelembagaan, kurikuler, sarana dan prasarana, pelayanan, dan seluruh
aktivitas baik kurikuler, ekstrakurikuler, dan non kurikuler dilakukan
pembinaan dan pelayanan selama di lingkungan sekolah.



PETA PEMIKIRAN II
MODEL DAVID N. HYERLE



DELAPAN PROSES KOGNITIF

(1) Konteks/struktur konsep dibahas dengan pemikiran dialogis;

(2) Analogi dibahas dengan pemikiran metaforis;

(3) Mendeskripsikan sifat dibahas dengan pemikiran evaluatif;

(4) Sebab-akibat dibahas dengan pemikiran dinamik sistem;

(5) Mengurutkan dibahas dengan pemikiran dinamik sistem;

(6) Seluruh atau sebagian dibahas dengan pemikiran dinamik
sistem;

(7) Membandingkan dan membedakan dibahas dengan pemikiran
induktif dan deduktif; dan

(8) Klasifikasi dibahas dengan pemikiran induktif dan deduktif.



1. Al-Qur’an-Masalah Kemanusiaan-as-Sunnah (Agama & Sunatullah)
2. Al-Qur’an (Qauliyah: Isi Dogma/Ritual-Kauniyah-Nafsiyah) dan as-

Sunnah
3. Hadlarah an-Nash-Hadlarah al-Falsafah-Hadlarah al-‘Ilm
4. Agama-(‘Ulum al-Din)-Sains(Natural Sciences dan Technology-

Humanities dan Social Sciences) Integratif-Interkonektif
5. Perenial Knowledge (‘Ulum al-Din) - Natural Sciences dan

Technology-Humanities dan Social Sciences Integratif-
Interkonektif  

6. Metodologi Agama-‘Ulum al-Din: Teologis-Dogmatis-Filosofis-
Metodologis

7. Metodologi Natural Sciences & Technology-Humanities dan Social
Sciences : Filosofis–Metodologis–Teologis-Dogmatis.

8. Karakteristik: Tauhid, Nondikotomik, Holistik, Pemaduan Logika
Wahyu dan Akal, Tradisi Berpikir ala Sunnah Nabi; Universal, dan
Komprehensif.

9. Simpulan: memposisikan dan menghubungkan agama dan sains
tegas dan jelas; mempertemukan kajian metodologis agama dan
sains dengan tegas dan jelas meskipun permulaan kajian berbeda.

AGAMA & SAINS 
INTEGRATIF-INTERKONEKTIF PENDEKATAN DIALEKTIK



KATA KUNCI INTEGRATIF-INTERKONEKTIF
PENDEKATAN DIALEKTIK

1. Iman, ilmu, dan amal terpadu

2. Hadlarah al-nash, hadlarah ‘ilm, hadlarah al-falsafah

3. Inklusif, keberlanjutan, perubahan, disiplin, dan aktif

4. Dasar dan sistem nilai keilmuan agama dan non-
agama terpadu, interkonektif, saling menyapa,
nondikotomik

5. Aplikasi: pengembangan akademik, penyelenggaraan,
pengelolaan, pengembangan administrasi,
kemahasiswaan, kerja sama, usaha-usaha komersial
(entrepreneurship) menuju perguruan tinggi
profesional dan mensejahterakan.



ALLAH

PARA NABI & RASUL

HADLARAH AL-’ILM

QAULIYAH: (DOGMA) - - - KAUNIYAH, NAFSIYAH
(ILMIAH)

PERENIAL KNOWLEDGE (‘ULUM AL-DIN)  

ACQUIRED (DIPEROLEH)

SUNATULLAH (HUKUM ALAM)

NATURAL SCIENCES & TECHNOLOGY – SOCIAL 

SCIENCES & HUMANITIES
(DIPEROLEH)

HADLARAH AL-FALSAFAH

PETA KONSEP III AGAMA DAN SAINS 
INTEGRATIF-INTERKONEKTIF PENDEKATAN DIALEKTIK

HADLARAH AN-NASH

AGAMA & SUNATULLAH

MASALAH KEMANUSIAAN SUNAH PARA NABI/RASULKITAB-KITAB ALLAH



Secara garis besar peta konsep ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: (1) agama bersumber dari
wahyu dan sunatullah (hukum alam) menjadi sumber sains. Agama dan sunatullah adalah ketentuan Allah secara 

tauqifi, dan (2) metodologi kajian agama dan ilmu pengetahuan nondikotomik/integratif/tauhidik

1. Allah SWT, adalah As-Syari’ pembuat dan penentu segala syariah dan ciptaan-Nya.

2. Para Nabi/Rasul, adalah pembawa risalah dan mubayyin (penjelas) risalah

3. Pertemuan al-Kutub, masalah kemanusiaan dan As-sunnah Nabi/Rasul secara tauqifi adalah Agama dan

Sunatullah (Hukum Alam)

4. Hadlarah an-Nash - Hadlarah al-Falsafah - Hadlarah al-’Ilm ; Qauliah: (isi dogma/ritual)-Kauniyah-Nafsiyah;

Perennial Knowledge Acquired (Ulum al-Din); Natural Sciences & Technology-Social Sciences & Humanities

secara Metodologi/Waqi’i adalah Sains Integratif-Interkonektif.

5. Hadlarah an-Nash; ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan

6. Hadlarah al-Falsafah; ilmu-ilmu etis-filosofis

7. Hadlarah al-‘Ilm; ilmu-ilmu kealaman atau kemasyarakatan

8. Kajian Agama tidak berhenti dan fokus pada teologis-dogmatis yang tidak mudah diterima secara filosofis-

metodologis (saintifik) karena keimanan lebih mendasarkan pada dogmatis dan seharusnya kajian Agama

mencapai filosofis-metodologis, sehingga menjadi teologis-dogmatis dan filosofis-metodologis (saintifik).

MIN AN-NASH ILA AL-WAQI’I

9. Kajian sains Integratif-Interkonektif seharusnya tidak terbatas pada filosofis-metodologis akan tetapi sampai

dengan teologis-dogmatis, sehingga menjadi filosofis-metodologis-teologis-dogmatis. MIN AL-WAQI’I ILA

AN-NASH

10. Pemahaman pertama: Allah swt kepada Para Nabi/Rasul menurunkan al-Kutub, dan as-Sunnah Nabi/Rasul,

sebagai Hadlarah an-Nash. Secara vertikal Hadlarah an-Nash dapat digolongkan Qauliah (ada dogma/ritual)---

Kauniyah, dan Nafsiyah (ilmiah); kemudian digolongkan Perennial (abadi) Knowledge Acquired (‘Ulum al-Din)

(diperoleh); kemudian digolongkan Natural sciences & technology; Humanities & Social Sciences

(diperoleh).

11. Pemahaman kedua: Allah swt kepada Para Nabi/Rasul menurunkan al-Kutub, dan as-Sunnah Nabi/Rasul,

sebagai Hadlarah an-Nash terintegrasi dengan Hadlarah al-Falsafah dan Hadlarah al-‘Ilm; kemudian ketiga

hadlarah ini secara horizontal dapat dikolaborasikan dengan Qauliah (ada dogma)---Kauniyah, dan Nafsiyah

(ilmiah); kemudian digolongkan Perennial (abadi) Knowledge Acquired (‘Ulum al-Din) (diperoleh); kemudian

digolongkan Natural Sciences & Technology; Humanities & Social Sciences (diperoleh).

PENJELASAN PETA KONSEP III AGAMA DAN SAINS 
INTEGRATIF-INTERKONEKTIF PENDEKATAN DIALEKTIK



IMPLIKASI AGAMA DAN SAINS 
INTEGRATIF-INTERKONEKTIF PENDEKATAN DIALEKTIK
1. Agama Mencakup Ilmu dan Pengetahuan (Ilmu Agama dan Sains)

2. Adanya Lembaga Pendidikan Agama dan Lembaga Pendidikan Umum

3. Pendidikan Agama Sebagai Lembaga dan Pendidikan Umum Sebagai Lembaga

4. Kajian Lembaga Pendidikan Agama: ‘Ulum Al-Din dan Sains Integratif-interkonektif

5. Kajian Lembaga Pendidikan Umum: Sains dan ‘Ulum Al-Din Integratif-interkonektif

6. Tidak Perlu Dipertentangkan Antara Lembaga Pendidikan Agama dan Umum

7. Tidak Dibenarkan Pemilahan, Pembatasan, dan Pemisahan Kajian Lembaga Pendidikan 
Agama dan Umum: ‘Ulum Al-Din dan Sains/Sains dan ‘Ulum Al-Din Integratif-
interkonektif

8. Metodologi Lembaga Pendidikan Agama:  Teologis-dogmatis-filosofis-metodologis

9. Metodologi Lembaga Pendidikan Umum: Filosofis-metodologis-

Teologis-dogmatis

10. Simpulan: Integratif-interkonektif Agama dan Sains Menjadi Solusi Kelembagaan dan 
Kajian serta Pengembangannya



IMPLEMENTASI AGAMA DAN SAINS 
INTEGRATIF-INTERKONEKTIF PENDEKATAN DIALEKTIK

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP)

2. Kurikulum (Silabus; SAP)

3. Pedoman Akademik

4. Layanan Akademik

5. Penelitian 

6. Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Struktur Kelembagaan

8. Kepegawaian

9. Perencanaan

10. Keuangan

11. Layanan Administrasi Umum

12. Sarana dan Prasarana

13. Kemahasiswaan dan Alumni

14. Kerja Sama

15. Layanan Penjaminan Mutu

16. Layanan Digital

17. Perpustakaan

18. Layanan Difabel

19. Pengembangan Agama, Budaya, dan Bahasa

20. Laboratorium Agama

21. Laboratorium Sains



SISTEMATIKRASIONAL

KARAKTERISTIK

ILMIAH

ESENSI  DAN SUBSTANSI AGAMA DAN SAINS

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

SUBSTANSI AGAMA DAN 

SAINS

EMPIRIK

MANFAAT OBJEK SUMBER MATERI METODE SISTEM PENDEKATAN TUJUAN

PETA KONSEP IV AGAMA & SAINS INTEGRATIF-INTERKONEKTIF
PENDEKATAN DIALEKTIK



Esensi agama dan sains integratif-interkonektif paling
tidak memiliki 8 (delapan) unsur, yaitu: (1) manfaat, (2)
objek, (3) sumber, (4) materi, (5) metode, (6) sistem, (7)
pendekatan, dan (8) tujuan. Kedelapan unsur saling
berhubungan ke dalam sebuah sistem sehingga masing-
masing unsur merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Jika
mengkaji dan mendalami esensi agama dan sains
nondikotomik maka kedelapan unsur harus eksplisit dan
implisit ke dalam masing-masing unsur. Kedelapan unsur
masing-masing memenuhi tiga karakteristik ilmiah (rasional,
empirik, dan sistematik), kecuali hal-hal kategori
dogmatik/doktriner.

PENJELASAN PETA KONSEP IV
AGAMA & SAINS INTEGRATIF-INTERKONEKTIF

PENDEKATAN DIALEKTIK



IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASI PETA KONSEP IV

ESENSI DAN SUBSTANSI AGAMA DAN SAINS

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF PENDEKATAN DIALEKTIK

1. Kajian Agama dan Sains Memenuhi Delapan Unsur
Secara Integratif-interkonektif

2. Setiap Unsur Terukur Karakteristik Ilmiah

3. Kualitas Akademik dan Nonakademik Mudah Di 
Monitoring dan Evaluasi

4. Memperkokoh Kelembagaan dan Kajian

5. Memperkuat Integratif-interkonektif Agama dan 
Sains



PETA KONSEP V
IMPLEMENTASI PEMAHAMAN AGAMA & SAINS 

INTEGRATIF-INTERKONEKTIF PENDEKATAN DIALEKTIK

LIHAT KAMUS / ENSIKLOPEDIA

ETIMOLOGI

TESIS

1. TULIS PENGERTIAN BAHASA, TERMINOLOGI & SOSIAL-HISTORIS

2. IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI (PENGGOLONGAN SISTEMIK)

3. BAHAS UNSUR YANG SAMA DAN UNSUR YANG BERBEDA

4. MENGAPA SAMA? MENGAPA BERBEDA?

5. TEMUKAN BENANG MERAH (TITIK TEMU)

ANTI TESIS

PERPADUAN ETIMOLOGI, TERMINOLOGI & SOSIAL-HISTORIS 

UNSUR-UNSUR ESENSI / HAKIKAT/ INTI, DISUSUN :

MENJADI BAB, SUBBBAB, SUBSUB BAB, dst. (SUBSTANSI)

PAHAMI SUBSTANSI (ISI/MATERI/BAHAN)

PENDAPAT / SIKAP ILMIAH PENULIS

SINTESIS-KREATIF

PENDAPAT AHLI/TEORI/REFERENSI

TERMINOLOGI

PAHAMI ESENSI  (HAKIKAT/INTI) KATA KUNCI

SOSIAL, POLITIK, BUDAYA, 

AGAMA

SOSIAL-HISTORIS



1. Pahami esensi (inti/hakikat) body of knowledge/kata kunci topik/judul

2. Pahami esensi body of knowledge/kata kunci topik/judul dari makna kata, konsep, dan sosial-

historis (sosial, budaya, politik, dan agama)

3. Pemahaman esensi dari makna kata, konsep, dan sosial-historis disebut tahap TESIS

4. Lakukan ANTI TESIS dengan lima langkah dalam peta konsep sehingga temukan SINTESIS

5. Sintesis penulis akan menjadi TESIS BARU bagi penulis

6. Pahami unsur-unsur sintesis baru dari SUBSTANSI (isi/materi/bahan)

7. Perpaduan sintesis baru dan substansi disusun menjadi BAB/SUBBAB/SUBSUB BAB

Pertama pahami body of knowledge: ‘ulum al-Din, natural sciences dan Technology, social

sciences dan humanities. Misalnya: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Sosologi, Psikologi, Antropologi

dst. Kedua, pahami Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Sosologi, Psikologi, Antropologi dst menurut

pengertian etimologi (kamus/ensiklopedi), dan terminologi (definisi/istilah)/teori atau pendapat para ahli

dalam bidangnya. Ketiga, Pengertian istilah/definisi atau pendapat ahli (dicari dalam referensi). Tahap

ketiga ini disebutnya tahap tesis (konsep/ide/gagasan/pendapat), dilanjutkan tahap berikutnya.

Keempat, pengertian istilah/definisi/teori atau pendapat ahli dianalisis dengan langkah-langkah

berikut. (1) tulis istilah/definisi atau pendapat ahli/teori secara lengkap, (2) identifikasi dan klasifikasi

istilah/definisi atau pendapat ahli. Klasifikasi yang dimaksud di sini adalah penggolongan sistemik

berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam makna bahasa dan konsep. Ketika penulis melakukan

penggolongan sistemik berarti penulis harus mampu mengembangkannya sesuai dengan inti dan isi

yang digali dari pengertian tersebut, (3) bahas unsur yang sama dan yang beda antara pengertian

istilah/definisi atau pendapat ahli, (4) mengapa ada unsur yang sama dan ada yang beda dari

istilah/definisi atau pendapat ahli, dan (5) penulis menemukan “benang merah” antara yang sama dan

yang beda. Pada tahap keempat melalui proses point 1 sampai point 5 disebutnya proses anti tesis

untuk mendapatkan sintesis. Tahap kelima, adalah merumuskan hasil pembahasan istilah/definisi atau

pendapat ahli menjadi sikap ilmiah penulis. Jika penulis telah menemukan dan menentukan sikap ilmiah

berarti penulis telah memahami esensi body of knowledge yang dikaji. Oleh karena itu, setiap

penulis/pengkaji bidang keilmuan dituntut sampai dengan penulis menemukan sintesis apa yang akan

dibahas/dikaji. Sintesis penulis menjadi tesis baru yang dijabarkan dalam Bab, Sub Bab, dst.

PENJELASAN PETA KONSEP V
AGAMA & SAINS INTEGRATIF-INTERKONEKTIF PENDEKATAN DIALEKTIK



IMPLIKASI PETA KONSEP V AGAMA & SAINS 
INTEGRATIF-INTERKONEKTIF PENDEKATAN DIALEKTIK

1. Mempermudah Pemahaman Konsep Kajian

2. Kajian Menjadi Satu Keutuhan

3. Membantu Cara Kerja Berpikir Logis, Empiris, dan Sistematis

4. Mempermudah Pemahaman Penulis dan Pembaca

5. Terhindar dari Plagiasi

6. Memotivasi Untuk Menulis Karya-karya Baru

7. Menginisiasi Pemikiran-pemikiran Kontekstual dan Kontemporer

8. Mempermudah Evaluasi Karya Ilmiah dan Nonilmiah

9. Menjadikan Pikir Kritis, Kreatif, Inovatif, Produktif, dan  Dinamis

10. Memperkuat Pendekatan Dialektis Sebagai Pengembangan Berpikir



IMPLEMENTASI 
AGAMA & SAINS INTEGRATIF-INTERKONEKTIF 

PENDEKATAN DIALEKTIK

1. Bahan FGD

2. Sosialisasi 

3. Mengefektifkan dan Mengoptimalkan Semua Layanan

4. Menguatkan dan Mengokohkan Integritas dan Sinergi

5. Memberdayakan Semua Potensi Yang Dimiliki

6. Memperkokoh Visi Misi, Tujuan dan Target Sasaran Kelembagaan

7. Memprioritaskan Kualitas Akademik, Bahasa, Karakter, dan Skill

8. Memperkuat dan Memperluas Jaringan Kerja Sama

9. Menuju WCU

10. Mengembangkan Sarana Prasarana Perkuliahan 

11. Membangun Kampus Baru

12. Mendirikan Fakultas “Kedokteran dan Farmasi” atau yang lain 

13. Memperkuat Kampus Digital

14. Mewujudkan Core Values Secara Utuh dalam Kelembagaan, Perencanaan Keuangan, Penjaminan 
Mutu Internal dan Eksternal, Serta dalam Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana Pendidikan

15. Memperkuat Pembinaan Karakter, Bakat, Minat, Kewirausahaan, dan Skill    



R. PARYANA SURYADIPURA

Otak manusia merupakan pusat kesadaran, 
pusat ingatan, pusat akal, dan pusat 
kemauan.

Secara Umum empat tingkat pikiran 
manusia (termasuk peserta didik) dilihat
dari alat pikir, bidang pikir, bentuk
pikiran, soal, dan obyek apa yang 
dijumpai yang berawal dari kongkret
(sederhana) berkembang menuju abstrak



Otak Manusia Pusat Akal

Pengertian Akal:
(1) bahasa Indonesia: pikiran, rasio.
(2) al-Quran: akal diartikan kebijaksanaan (wisdom),

intelegensia/inteligen.
(3) Mufassir : akal adalah pengertian
(4) Akar kata ‘aqal disebutkan dalam al-Quran 49 ayat tersebar ke

dalam 13 surat dari 114 surat al-Quran
(5) 19 ayat tersebut dalam surat-surat, akal dalam 11 ayat

ditafsirkan sebagai pengertian (understand atau
understanding), 5 ayat sebagai kebijaksanaan atau bijak
(wisdom atau wise), dan 2 ayat sebagai pintar atau kepintaran

(6) akal dalam bahasa al-Quran tidak saja diletakkan domain rasio
akan tetapi juga domain rasa, bahkan di antara kedua domain
rasio dan rasa yaitu bijaksana, dan hikmah



Relevansi Tingkat Pikiran Manusia dengan Pola Pikir dan Peta Konsep
Tingkat Pikiran Manusia Secara Umum

Alat-alat pikir Pancaindera lahir

(sensus exterior) 

dan akal

Badan pikir 

(mentaal 

lichaam)

Pancaindera batin 

(sensus interior) 

dan Budi

Atman (roh 

rahmani)

Bidang pikiran Alam lahir Ilmu 

Pengetahuan

Filsafat Religi

Bentuk pikiran Perkembangan 

akal 

(verstanddelijk 

denken)

Pikiran ideatief 

kreatif

Normative Tauhid

Soal Ada atau tidak 

ada?

Bagaimana? Oleh sebab apa? Apa tujuannya?

Objek apa yang 

dijumpai

Benda nyata Kewajaran wujud 

(feitelijkheden 

van de Realiteit)

Latar belakang 

wujud

Hakikat

Wujud Hakikat yang 

relatif, hukum-

hukum Alam

Hal-hal yang 

berlaku 

(geldigheden), 

Latar belakang 

(achtergronden)

Kepastian-

kepastian

(zekerheden)

R. Paryana Suryadipura (1994:235) “Manusia dengan Atomnya: Dalam Kedaan Sehat dan Sakit “ tentang tingkat pikiran
manusia.
Penjelasan tabel: tingkat pikiran manusia (termasuk peserta didik) dilihat dari alat pikir, bidang pikir, bentuk
pikiran, soal, dan objek apa yang dijumpai yang berawal dari kongkret (sederhana) berkembang menuju abstrak.



Relevansi Tingkat Pikiran I dan Pola Pikir/Peta Konsep
Pendekatan Dialektik

Tingkat pikiran I

Pola Pikir

(Mindset)

Peta Konsep

(Mindmap)

Alat-alat pikir Panca indera lahir (sensus 

exterior) dan akal

Pengertian panca 

indra dan akal

Unsur-unsur 

panca indra dan 

akal

Bidang pikiran Alam lahir Konkret dan riil Fakta-fakta riil

Bentuk pikiran Perkembangan akal 

(verstanddelijk denken)

Macam-macam

benda

Fungsi dan

kegunaan benda

Soal Ada atau tidak ada? Yang ada atau 

yang tidak ada

Penataan yang 

ada/tidak ada

Objek apa yang 

dijumpai

Benda nyata Segala yang ada Benda-benda

yang ada

Wujud Al-Makhluq Al-Khaliq



Relevansi Tingkat Pikiran II dan Pola Pikir/Peta Konsep
Pendekatan Dialektik

Tingkat pikiran II

Pola Pikir

(Mindset)

Peta Konsep

(Mindmap)

Alat-alat pikir Badan pikir (mentaal lichaam) Organ-organ 

pikir

Unsur-unsur 

organ pikir

Bidang pikiran Ilmu Pengetahuan ‘Ulum ad-Din, 

Sains dan 

teknologi

Agama dan 

sains-teknologi

nondikotomik

Bentuk pikiran Pikiran ideatief kreatif Ide/gagasan/

konsep/teori

Integrasi-

interkoneksi

nondikotomik

Soal Bagaimana? Pengertian 

bahasa dan 

konsep

Induktif-

deduktif-

validatif

Objek apa yang 

dijumpai

Kewajaran wujud (feitelijkheden 

van de Realiteit)

‘Ulum ad-Din, 

Sains dan 

teknologi

Metodologi 

agama dan 

sains-teknologi

nondikotomik

Hakikat yang relatif, hukum-

hukum alam

Hukum-hukum

alam

(sunnatullah)

Sifat Aqliyah 

dan Naqliyah



Relevansi Tingkat Pikiran III dan Pola Pikir/Peta Konsep
Pendekatan Dialektik

Tingkat pikiran III

Pola Pikir

(Mindset)

Peta Konsep

(Mindmap)

Alat-alat pikir Pancaindera batin (sensus 

interior) dan Budi

Fungsi akal dan pikiran, 

fungsi hati dan rasa

Fungsionalisasi

Secara Utuh

Bidang pikiran Filsafat Ontologi, epistemologi, 

dan aksiologi

Tahapan

akliyah

(pemikiran)

Bentuk pikiran Normative Hikmah/makna/nilai/dokt

rin

Tahapan nilai

Soal Oleh sebab apa? Kausalitas Hubungan

timbal balik

Objek apa 

yang dijumpai

Latar belakang wujud Al-Khaliq dan al-

Makhluq

Al-Makhluqat

dalil wujud al-

Khaliq

Hal-hal yang berlaku 

(geldigheden), latar belakang 

(achtergronden)

Sebab-sebab

terjadi/qarinah

Sejarah dan 

kontekstualisasi



Relevansi Tingkat Pikiran IV dan Pola Pikir/Peta Konsep
Pendekatan Dialektik

Tingkat pikiran IV

Pola Pikir

(Mindset)

Peta Konsep

(Mindmap)

Alat-alat pikir Atman (roh rahmani) Adanya roh Roh prerogratif al-

Khaliq

Bidang 

pikiran

Religi Agama Ditemukan dan 

diperoleh

Bentuk 

pikiran

Tauhid Nondikotomik Ke-Esaan dan 

tahapan Naqliyah

Soal Apa tujuannya? Taat dan taslim Terhomat dan 

selamat

Objek apa 

yang dijumpai

Hakikat Kebenaran mutlak Universal 

Kepastian-kepastian 

(zekerheden)

Iman dan takwa Ke-Imanan dan

ketakwaan atas dalil 

aqliyah dan naqliyah
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