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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan untuk 
Bapak Rin Hadi dan Ibu Siti Maryam yang sangat aku sayangi dan cintai. Aku 

bangga lahir, besar dan memiliki kalian. Terima kasih atas dukungan, doa, semangat, 
nasehat dan semua yang kalian berikan untukku, semoga Allah membalas dengan Surga-

Nya dan kita sekeluarga bisa bersatu di Jannah-Nya. Amin. 
Saudara-saudaraku yang aku sayangi: Reni Fitri Astuti, Nurul Raidah Syafiiah, 

Daffa` Dzaky Achmad Rasyid. Dan suamiku tercinta Burhan Nudin, Terima kasih atas 
semua pengorbanan yang kalian berikan untukku. Semoga Allah melindungi, 

memberikan hidayah, mengangkat derajat, membalas kebaikan, mengabulkan keinginan 
kalian dan semoga kita bisa bertemu di jannah-Nya kelak. Amin.

Dan teman-teman seperjuangan, serta orang-orang yang telah ikut mendoakan dan 
memberikan dukungan 

Kalian merupakan penyemangat hidupku.  
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MOTTO

                                               

                                               

                                           

                                             

                                                    

                                                  

                                             

           (QS Luqman 12-19)  

12. dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan 

Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".13. dan (ingatlah) 

ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah 

kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar".14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah 

mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. 

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.15. dan jika 

keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, 

Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan 

orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa 

yang telah kamu kerjakan.16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya 

(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus[1181] lagi Maha mengetahui.17. Hai anakku, dirikanlah 

shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah).18. dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 

janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong lagi membanggakan diri.19. dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi ini diletakkan sebelum halaman Daftar Isi. Transliterasi kata 

Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat 

Keputusan Bersama Mentri Agama dan Menteri Pendidikn dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor. 1581987 dan 0543bU1987 tertangga 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Sa � es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح �a � ha (dengan titik di bawah)

خ Kha Kh Ka

د Dal D De

ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy Es dan ye

ص �ad � es (dengan titik di bawah)

ض �ad � de (dengan titik di bawah)

ط �a � te (dengan titik di bawah)

ظ �a � zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Ki

ك Kaf K Ka

ل Lam L El
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

ُمَتَعدَِّدة Ditulis muta‘addidah

ِعدَّة Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbutah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali untuk kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat,  dan 

sebagainya.

ِحْكَمة Ditulis Hikmah

ِجْزَیة Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h

رامة ا الؤلىا ءك Ditulis karāmah al auliyā’

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah 

ditulis t

زكاه الفطره Ditulis zakāt al-fitrah

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ه Ha H Ha

ء Hamzah ` Apostrof

ي Ya Y Ye
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D. Vokal Pendek

             / Kasrah Ditulis I

----------/-------- Fathah Ditulis A

-------------------` Dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif

جا ھلیھ

Ditulis

Ditulis

A

Jāhiliyyah

Fathah + ya` mati

یسعى

Ditulis

Ditulis

A

yas�ā

Kasrah + ya` mati

كریم

Ditulis

Ditulis

Ī

Karīm

Dammah + 

wawumati

فروض

Ditulis

Ditulis

U

Furūd

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya` mati

بینكم

Ditulis

Ditulis

Ai

Bainakum

Fathah + wawumati

قول

Ditulis

Ditulis

Au

Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof

متنأأ Ditulis A`antum

أعدث Ditulis u`idat

ئن شكر تمل Ditulis La`insyakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Apabila diikut Huruf Qamariyah 

القر ان Ditulis al-Qur�ān

القیا س Ditulis al-Qiyās

b. Apabila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya

السماء Ditulis as-samā�

الشمس Ditulis asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض Ditulis �awī al-furūd

ھل السنةأ Ditulis ahl as-sunnah
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INTEGRASI NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGEMBANGAN 

KURIKULUM FULL DAY SCHOOL DI SD ISLAM TERPADU LUQMAN

AL-HAKIM

Afifah Noor Lutfiana

Berbagai perubahan di era global yang  ditandai dengan WTO, AFTA, APEC,dan 
MEA membuat masyarakat (baca; masyarakat keagamaan) di masa depan akan sangat 
terbuka disertai ketergantungan kultur yang bersifat global. Sedangkan dalam pendidikan 
menuai pro kontra mengenai usulan perpanjangan jam belajar disekolah dasar dan 
menengah atau full day, namun Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbund) 
Muhadjir Effendy menegaskan sistem ini tidak semata-mata membebankan atau 
menambah jam pelajaran sekolah bagi siswa, tetapi akan di isi dengan kegiatan 
ekstrakurikuler yang menyenangkan. Ada beberapa hal yang menarik peneliti untuk 
mengadakan penelitian di SD Islam Terpadu Luqman Al-Hakim kota Yogyakarta, yaitu 
adanya sistem pendidikan yang dibangun berdasarkan konsep islam dalam rangka 
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dengan menerapkan 
full day school. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kosep Nilai pendidikan Islam 
dalam pengembangan kurikulum, Untuk mendeskripsikan indikator keberhasilan 
integrasi Nilai Pendidikan Islam dalam pengembangan kurikulum, dan mendapatkan 
hasil yang dicapai dari integrasi Nilai Pendidikan Islam dalam pengembangan kurikulum
di SDIT Luqman Al-Hakim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan triangulasi data untuk 
keabsahan datanya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode observasi pada kelas 3A, wawancara dengan 5 informan. Selain itu catatan 
lapangan untuk memperkuat penelitian.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa konsep nilai pendidikan islam yang 
ditanamkan adalah syamil melingkupi seluruh aspek, sehingga pelaksanaannya tidak 
hanya di dalam kelas saja namun seluruh elemen sekolah ikut berpartisipasi aktif 
menanamkan nilai-nilai pendidikan islam di dalam dan diluar lingkungan sekolah. 
kemudian yang dijadikan indikator keberhasilan adalah 10 Muashofat, yang dimana 
didalamnya sudah terkandung nilai Akidah, akhlaq dan Ibadah. Dan yang terakhir hasil 
yang dicapai dari integrasi Nilai Pendidikan Islam dalam pengembangan kurikulum di 
SDIT Luqman Al-Hakim. sudah baik dan sesuai dengan 10 muashofat.

Kata kunci: Full day, Syamil, 10 Muashofat
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KATA PENGANTAR
                  

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, 
Islam, kesehatan, kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan 
lancar. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah 
Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau, kita bisa mendapatkan cahaya 
Islam. Semoga, kelak di yaumil akhir, kita termasuk golongan yang diberi syafa’at 
serta termasuk barisan orang-orang yang saleh salehah.

Berkat rahmat, taufik, hidayah dan izin Allah, penulis mengucapkan rasa 
syukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis menyadari penyusunan skripsi tidak 
terlepas dari bantuan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan baik secara langsung 
maupun tidak langsung, sehingga peneliti sepantasnya mengucapkan terima kasih 
kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H. M.Hum., L.L.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas 
Islam Indonesia

2. Bapak Dr. H.M. Tamyiz Mukharram, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama 
Islam

3. Ibu Dra. Hj. Sri Haningsih, M.Ag, selaku Wakil Dekan Dekan Fakultas Ilmu 
Agama Islam

4. Ketua Prodi Dr. Junanah, M.I.S., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 
penyusunan skripsi ini, sehingga tercapai hasil yang baik. terima kasih atas nasihat 
dan bimbingannya.

5. Bapak Drs. H.M. Hajar Dewantoro, M.Ag, selaku sekertaris prodi Pendidikan 
Agama Islam. 

6. Dosen-dosen program studi Pendidikan Agama Islam. Kepada Bapak (Bapak Drs. 
H. A.F. Djunaidi, M.Ag ,Dr. Hujair AH Sanaky, M.SI., Bapak Dr. Drs. H. Ahmad 
Darmadji, M.Pd., Bapak Drs H. Imam Mujiono, M.Ag., Bapak Drs. H.M. Hajar 
Dewantoro, M.Ag, Bapak Drs. H. Muzhoffar Akhwan, M.A., Bapak Drs. Aden 
Wijdan SZ, M.S.I., Bapak Drs. Nanang Nuryanta, M.Pd., Bapak Dr. Supriyanto 
Pasir, S.Ag., M.Ag., Ibu Dr. Dra. Junanah, M.I.S., Ibu Dra. Hj. Sri Haningsih, 
M.Ag., Bapak Lukman, S.Ag., M.Pd., Ibu Dr. Esti Setiawati, M.Pd., Ibu Siska 
Sulistyorini, S.Pd.I., MSI, Bapak Supriyanto Abdi, S. Ag., MCAA., Bapak Burhan 
Nudin, S.Pd.I., M.Pd.I., Bapak Mizan Habibi, S.Pd.I., M.Pd.I., semoga Allah 
membalas kebaikan, memberikan keberkahan umur kepada beliau-beliau. Amin.

7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Rin Hadi dan Ibu Siti Maryam, yang selalu 
memberikan yang terbaik, selalu mendo’akan kesuksesan anak-anaknya. Semoga 
Allah membalas dengan surganya dan kita sekeluarga bisa bersatu. Amin.

8. saudara-saudaraku,Reni Fitri Astuti, Nurul Raidah Syafiiah, Daffa Dzaky Achmad 
Rasyid. Terima kasih atas semua pengorbanan yang kauberikan. Semoga Allah 
mengangkat derajatmu, membalas kebaikanmu, mengabulkan keinginanmu. 
Semoga kita bertemu di jannah-Nya kelak. Amin.
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9. Suami tercinta, Burhan Nudin.  terima kasih atas kesabaran,  dukungan, motivasi  
dan doa, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Amin.

10. Kepada ustadz dan ustadzah SDIT Luqman Al-Hakim, ustadzah witri, ustadzah 
Alfi, ustadzahWening, ustadzah Ulfi, ustadz Syarif  terima kasih atas bantuan 
moral dan materilnya selama masa-masa observasi dan wawancara disana.

11. Kepada keluarga Marketing Comunication FIAI UII, yang sudah menginspirasi, 
memberikan pengalaman, dan ukhuahnya menjadi bagian dari keluarga kecil 
penulis.

12. Rekan-rekan LPM Pilar demokrasi FIAI UII, yang telah memberikan ruang bagi 
penulis untuk aktif dalam berorganisasi    

13. Teman-teman PAI 2013 yang telah bersama berjuang untuk terus kompak di 
kampus tercinta ini.

14. Keluarga PAI B yang selalu memberikan motivasi dengan berbagai pengalaman, 
dan rasa kekeluargaan, yang tidak ingin ada yang tertinggal.

Jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa memberikan keridhoan , kasih 
sayang, nikmat iman dan islam serta petunjuk-Nya kepada kita. Penulis menyadari 
sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan. 
Terlepas dari itu besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak, khususnya penulis sendiri. Aamiin Aamiin ya Rabbal�alamiin.

Yogyakarta, 13 Mei 2017

Afifah Noor Lutfiana


