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ABSTRAK 

 

Agama Islam diturunkan Allah Swt mengandung nilai ajaran untuk kehidupan 

umat manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Dewasa ini 

ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tak bisa dibantah 

lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dicapai 

manusia di abad mutakhir ini sudah demikian pesat, kemajuan IPTEK 

menyebabkan kemudahan dalam kehidupan manusia namun di sisi lain juga 

mengandung keburukan dan kehancuran bagi manusia. Era globalisasi  

merupakan suatu akibat dari moderenisasi kemajuan IPTEK. Agar kemajuan 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan banyak manfaat dan 

meminimalisir mudharat (dampak negatifnya), maka di perlukan adanya konsep 

integrasi antara pendidikan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah Untuk mengetahui bagaimana konsep 

integrasi antara pendidikan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.Dalam pepenelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (Library Research). Dalam mengkaji data dan informasi yang 

terhimpun digunakan pola berfikir deduktif, selanjutnya menggunakan 

menggunakan metode deskriptif dan dianalisis menggunakan teknik analaisis isi 

(content analysis).  

Diperoleh data serta disimpulkan informasi bahwa pada dasarnya pendidikan 

agama Islam dapat di integrasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Adapun contoh pengintegrasian tersebut yakni mengintegrasikan peristiwa Isra‟ 

Mi‟raj dengan teori Relativitas Einstein, teori Relativitas tersebut dapat 

menjelaskan secara ilmiah kebenaran dari peristiwa Isra‟ Mi‟raj yang di lakukan 

oleh Nabi Muhammad Saw, dengan berdasarkan pada teori dilatasi waktu dan 

kecepatan cahaya. Contoh lain dari pengintegrasian yakni dengan 

mengintegrasikan makanan minuman halal dan haram dengan ilmu kedokteran 

modern, didapatkan fakta bahwa babi dan khamr memiliki dampak yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan tubuh, karena mengandung bakteri, virus, cacing pita 

dan DNA yang sama dengan manusia. Serta dapat mempengaruhi dan merusak 

beberapa sel dalam tubuh dan menggangu sistem fungsi otak.  

Kata kunci : Integrasi, Pendidikan Agama Islam, dan IPTEK 
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ABSTRACT 

 

 The religion of Islam revealed by Allah SWT contains teaching values 

for human life as a whole, both in this world and in the hereafter. Nowadays, 

science is developing very rapidly. It is undeniable that the progress of science 

and technology achieved by humans in this latest century has been so rapid, the 

progress of science and technology has led to convenience in human life but on 

the other hand it also contains ugliness and destruction for humans. So that 

advances in science and technology can provide many benefits and minimize 

harm (the negative impact), it is necessary to have the concept of integration 

between Islamic religious education and science and technology. 

 The purpose of this research is to find out how the concept of integration 

between Islamic religious education with science and technology is carried out. In 

this research, the researcher uses library research. In reviewing the collected 

data and information, deductive thinking patterns are used, then descriptive 

methods are used and analyzed using content analysis techniques. 

 Obtained data and concluded information that basically Islamic 

religious education can be integrated with science and technology. The example 

of this integration is integrating the Isra' Mi'raj event with Einstein's theory of 

relativity, the theory of relativity can explain scientifically the truth of the Isra' 

Mi'raj event carried out by the Prophet Muhammad, based on the theory of time 

dilation and the speed of light. Another example of integration is by integrating 

halal and haram food and drink with modern medical science, it is found that 

pork and khamr have a very dangerous impact on body health, because they 

contain bacteria, viruses, tapeworms and the same DNA as humans. And can 

affect and damage some cells in the body and interfere with brain function 

systems. 

 

Keywords: Integration, Islamic Religious Education, Science andTechnology 
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MOTTO 

 

 َسنَََِّّذي  َّال َّ ء ََُّّكل ََّّاَح  ن َسانَََِّّخل قََََّّوبََداََََّّخلَقَه َََّّشي  ِ ِطي ن ََِّّمن ََّّاْل   

Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai 

penciptaan manusia dari tanah. 

(Q.S. As-Sajadah: 7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, 

maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. 

Adapun judul yang peneliti bahas adalah “KONSEP INTEGRASI 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN ILMU PENGETAHUAN DAN 

TEKNOLOGI (IPTEK)”, adapun penegasan terkait dengan judul ini adalah; 

1) Penegasan Konseptual 

a. Integrasi  

Kata integrasi memiliki pengertian penyatuan/ pembauran 

hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. 

b. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan 

untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya; beriman dan 

bertaqwa kepada Allah serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai 

khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan kepada ajaran Al-Quran 

dan Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-

insan kamil setelah proses pendidikan berakhir.
1
 Pendidikan agama 

Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan 

kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan 

cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak 

kepribadiannya.
2
 

c.  Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

Ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia 

tentang alam yang disimpulkan secara rasional dari hasil-hasil analitis 

kritis terhadap data-data yang diperoleh melalui observasi pada 

                                                             
 1 Arief, Armai, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta Selatan: Ciputat Pers, 
2002),16. 
 2 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 7. 



2 

 

 

fenomena-fenomena alam.
3
 Ilmu pengetahuan memilki banyak nama 

lain salah satu yang biasa di sebut dan menjadi familiar adalah kata 

sains yang memiliki makna yang sama yakni ilmu pengetahuan. 

Teknologi adalah sebuah proses yang dilaksanakan dalam upaya 

mewujudkan sesuatu secara rasional, teknologi merupakan ilmu 

pengetahuan yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, jasa dan 

struktur organisasi.
4
 

2) Penegasan Operasional 

Menurut pandangan peneliti, skripsi dengan judul “KONSEP 

INTEGRASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN ILMU 

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)” dimaknai dengan 

integrasi antara pendidikan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) dalam rangka memberikan pengertian secara utuh 

kepada peserta didik tentang materi pelajaran pendidikan agama Islam 

yang di dukung oleh fakta-fakta ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam diturunkan Allah SWT mengandung nilai ajaran untuk 

kehidupan umat manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. 

Ajaran agama Islam, bersumberkan wahyu Illahi, sehingga memberikan dasar-

dasar pedoman yang objektif, yang berlaku umum (universal) bagi seluruh 

umat manusia di muka bumi.Agama Islam yang bersumberkan pada kitab 

wahyu Al-Quran yang menjadi sumber pencerahan dan pembelajaran di mana 

didalamnya berisi mengenai hal-hal seperti; mengajar dan mendidik umat 

manusia untuk berfikir, dan menganalisis serta mensintesisikan tentang unsur-

unsur kejadian alam semesta beserta isinya. Adapun ayat yang menjelaskan 

bahwa Al-Qur‟an adalah sumber pencerahan dan pembelajaran terdapat dalam 

Q.S. Ali‟Imran (3): 138, 

                                                             
3 Darmadi, Integrasi Agama Dan Ilmu Pengetahuan, (E-Book, Yogyakarta: Diandra 

Kreatif, 2017), 16. 
4 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 78. 
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  َِ رَّقِٞ َُ ِعظَٞح ىِّۡي ۡ٘ ٍَ َٗ ُٕٗذٙ  َٗ ُٞ ىِّيَّْاِط  َزا تََٞا ََٰٕ 

 “(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk 

serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa”.
5
 

Pendidikan Agama Islam yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk 

menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada 

Allah serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka 

bumi, yang berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah.
6
 Pendidikan 

agama Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan 

kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita 

dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak 

kepribadiannya.
7
 

Dewasa ini ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Perkembangan tersebut melahirkan kemajuan teknologi yang sangat 

maju sehingga manusia dapat merasakan berbagai kemudahan dan kenikmatan 

hidup.
8
 

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah mengambil peranan 

penting dalam pembangunan peradaban material manusia. Diakui bahwa 

berbagai sarana dan fasilitas modern, komunikasi, transportasi, dan industri 

lainnya, telah terbukti manfaatnya bagi kehidupan. Perjalanan yang dulu perlu 

ditempuh berbulan-bulan lamanya sekarang dapat ditempuh hanya dengan 

waktu beberapa jam saja dengan kemudahan teknologi pesawat terbang dan 

transportasi maju lainnya, kemajuan di bidang televisi telah memungkinkan 

manusia untuk melihat berbagai peristiwa penting di tempat yang jauh tanpa 

harus keluar rumah. Perkembangan dari Ilmu tersebut dapat menyebabkan 

terjadinya kemajuan yang luas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Tetapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak didasarkan pada ilmu 

                                                             
5  Jasa Ungguh Mulyawan, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h.25 

 6 Arief, Armai, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta Selatan: Ciputat Pers, 

2002),16. 
 7 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 
Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 7. 

8  Said Agil Huain Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur‟an Dalam Sistem Pendidikan Islam, 

(Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), .74. 
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agama menyebabkan terjadinya penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk tujuan-tujuan menghancurkan umat manusia.
9
Islam, agama 

yang sesuai dengan fitrah manusia, maka syariatnya bukan saja mendorong 

manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 

kemudian membangun dan membina peradaban, bahkan mengatur umatnya ke 

arah tersebut agar selamat dan dapat menyelamatkan baik di dunia maupun di 

akhirat. 

Perkembangan ilmu dan teknologi merupakan salah satu hasil 

produktivitas dari manusia yang memiliki pengetahuan yang didapat dari 

pendidikan. Dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki 

implikasi yang luas dalam kehidupan manusia sehingga diharapkan manusia–

manusia tersebut perlu mendalami untuk mengambil manfaatnya secara 

optimal dan mereduksi implikasi negatif yang ada. Di era modern pendidikan 

agama Islam dan lembaga pendidikan menurut Suparman Ibrahim Abdullah 

dituntut untuk dapat memberikan jawaban atas berbagai problema yang kini 

dihadapi seluruh umat manusia, kehidupan masyarakat yang terus berubah dan 

berkembang berdampak pada pola penganutan keagamaan yang lebih raional 

dan fungsional. Kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

melahirkan fasilitas kehidupan dan sekaligus sistem nilai baru yang 

menjanjikan.
10

 

Integrasi yang diharapkan antara pendidikan agama Islam dengan 

IPTEK bukan dipahami dengan memberikan materi pendidikan agama Islam 

yang diselingi dengan dengan materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan 

tetapi yang dimaksudkan adalah adanya integrasi, di mana ketika menjelaskan 

tentang suatu materi pendidikan agama Islam dapat didukung oleh fakta 

IPTEK. Sebab, di dunia yang demikian modern ini, peserta didik tidak mau 

hanya sekedar menerima secara dogmatis saja setiap materi pelajaran agama 

yang mereka terima. Secara kritis mereka juga mempertanyakan tentang 

                                                             
9 Solly Lubis, Umat Islam Dalam Globalisasi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 23. 
10 Dakir, Sardimi, Pendidikan Islam Pendidikan Islam Pendidikan Islam & ESQ (Komparasi 

Integratif Upaya Menuju Stadium Insan Kamil, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 117. 
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materi pendidikan agama yang kita sampaikan sesuai dengan rasionalitasnya 

serta kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “KONSEP INTEGRASI PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM DENGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  (IPTEK)”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam  

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu 

dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan 

dengan :   

1) Kajian mengenai konsep integrasi pendidikan agama Islam dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sebagai langkah kontribusi dalam 

perkembangan globalisasi. 

2) Pengintegrasian antara ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan 

materi pendidikan agama Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, 

maka permasalahnya dapat di rumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana konsep integrasi antara ilmu pendidikan agama Islam dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK)? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui bagaimana konsep integrasi antara pendidikan agama 

Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Dapat memperoleh pemahaman secara menyeluruh berkaitan dengan 

konsep integrasi antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui pendidikan agama Islam dan pengintegrasian konsep 

tersebut terhadap materi pendidikan agama Islam. Memperbanyak 

khazanah ilmu pengetahuan tentang konsep pendidikan agama Islam. Bagi 

pendidikan Islam, penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu 

sumbangan pemikiran bagi perbaikan pendidikan Islam di masa yang akan 

datang dalam memaknai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara 

luas. 

 

2. Praktis 

Dapat diperoleh pemahaman mengenai konsep pendidikan agama 

Islam secara menyeluruh dan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi 

pembentukan dan peningkatan profesionalitas penulis sebagai calon 

pendidik. Di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pemikir serta praktisi pendidikan. Menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti mengenai kajian konsep pendidikan agama Islam dan memaknai 

integrasi dalam lingkup pendidikan agama Islam dengan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK). Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi 

bahan rujukan dan sumbangsih pemikiran terhadap pendidikan Islam 

dalam mengelola dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK). Serta dapat menjadi referensi tambahan dalam memahami 

pendidikan Islam secara universal. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan telaah rujukan yang dilakukan, ditemukan beberapa hasil 

penelitian yang relevan dan berkaitan dengan variabel penelitian ini dengan 

hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut: 
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1) Ali Murtadho, dengan penelitian yang berjudul “integrasi keilmuan 

program studi tadris (umum) fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Raden 

intan Lampung”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai integrasi 

keilmuan umum kedalam tadris keguruan. Penelitian ini berfokus pada 

upaya pengintegrasian yang di lakukan dengan integrasi keilmuan pada 

aspek kurikulum dan pada aspek pembelajaran. Menghasilkan kesimpulan 

yakni dalam kurikulum yang di upayakan yakni dengan kurikulum terpadu 

yaitu dengan banginan kurikulum yang memasukkan ilmu-ilmu 

keagamaan (keislaman) dan ilmu-ilmu umum, dan memasukkan konsep 

integrasi dalam proses pembelajaran. Yang membedakan dengan 

penelitian ini adalah berbeda pada ranah pokok pembahasan. Pada 

penelitian Ali Murtadho berfokus pada pokok pembahasannya yaitu tadris 

keilmuan dalam institusi, sedangkan peneliti berfokus pada materi 

pendidikan agama islam. peneliti menjadikan jurnal ini sebagai landasan 

dalam memaknai konsep daripada integrasi yang lebih luas. 

2)  Dwi Priyanto dengan penelitian yang berjudul “pemetaan problematika 

integrasi pendidikan agama islam dengan sains dan teknologi”. Penelitian 

ini berfokus pada memetakan problematika integrasi pendidikan agama 

islam dengan sains dan teknologi, pembahasan dalam penelitian ini 

mengenai problematika integrasi pendidikan agama islam dengan sains 

dan teknologi serta solusi dari problematika tersebut. Perbedaannya 

dengan peneliti adalah Dwi Priyatno hanya membahas mengenai 

problematika integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan 

teknologi sedangan peneliti membahas mengenai konsep integrasi dan 

pengintegrasian konsep kedalam materi pendidikan agama Islam. Peneliti 

menjadikan jurnal ini sebagai landasan peneliti dalam mencari 

problematika dari pada integrasi tersebut. 

3)  A. Rusdiana dengan penelitian yang berjudul “integrasi pendidikan agama 

islam dengan sains dan teknologi”. Penelitian ini membahas mengenai 

pengintegrasian pendidikan agama islam dengan sains dan teknologi. 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan peneliti adalah: Dalam 

penelitian ini tidak di rumuskan pengintegrasian secara konseptual, 
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Penelitian ini hanya membahas mengenai integrasi pendidikan agama 

islam dengan sains dan teknologi, tidak sampai pada pembagian keilmuan 

islam dan konsep integrasi nya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan dalam penelitian ini befokus pada aspek sains kealaman lain hal 

dengan peneliti yang mengambil aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Peneliti menjadikan jurnal ini sebagai landasan dalam memaknai teori-

teori integrasi antara pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi. 

4)  Lelly Hilda dan muhammad ikhwal lukmanudin, dalam penelitian yang 

berjudul “hubungan peristiwa isra‟ mi‟raj dengan teori relativitas einstein, 

dan “legitimasi hadis pelarangan penggunaan alkohol dalam pengobatan”. 

Kedua Jurnal ini menjadi landasan peneliti dalam memaknai 

pengintegrasian dari agama islam dengan IPTEK. Peneliti 

menghubungkan kedua penelitian ini dengan ruang lingkup dari 

pendidikan agama Islam dan peneliti menjadikannya menjadi salah contoh 

pengintegrasian konsep dengan materi pendidikan agama Islam. 

 

H. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
11

 Oleh karena itu 

peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kajian pustaka (Library 

Research) dengan proses kegiatan yaitu menelaah dan menganalisis jurnal-

jurnal, buku-buku yang terkait dengan judul pada skripsi ini. Kajian 

pustaka atau sering disebut sebagai studi pustaka ialah serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
12

 

Penelitian ini dapat dikategorikan dengan kepenelitian pustaka karena 

tidak memerlukan terjun langung ke lapangan melalui survei maupun 

                                                             
11 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), 3. 
12 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), .3. 
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observasi untuk mendapatkan data yang dicari. Data diperoleh dan 

dikumpulkan dari penelitian kepustakaan yaitu dari hasil pembacaan dan 

penyimpulan dari beberapa buku, dan karya ilmiah lain yang berhubungan 

dengan materi dan tema yang dikaji. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih berorientasi pada 

penggalian data, atau lebih tepatnya referensi yang berasal dari karya 

ilmiah atau karya tulis yang sudah ada sebelumnya serta buku-buku 

terkait.  

a. Sumber Data 

Untuk memperoleh informasi mengenai teori dan hasil penelitian, 

peneliti dapat mengkaji berbagai sumber.
13

 Yang dimaksud dengan 

sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperolah.
14

 Artinya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

sumber kepustakaan, dimana data-data yang di peroleh merupakan 

sumber bacaan buku-buku. Yang menjadi sumber peneliti dalam 

melakukan penyusunan skripsi ini antara lain: 

1) Sumber Data Primer 

Apabila buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut 

relevan dengan penelitian yang hendak di lakukan dan materi yang 

di teliti dengan demikian merupakan buku utama. Berkaitan dengan 

yang di maksud, dimana teori yang ada sangat di dambakan sebagai 

kerangka pemikiran pelaksanaan penelitian dan juga sebagai 

konsepsi penelitian agar tidak menimbulkan adanya salah 

pengertian atau menghindari salah penafsiran.
15

 

Artinya, dalam penelitian ini sumber tersebut di jadikan 

acuan utama di karenakan mengandung data-data penting yang 

berhubungan dengan hal yang diteliti. Sumber-sumber tersebut 

antara lain sebagai berikut : 

                                                             
13 Suharsimi Ari Kunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), .63. 
14  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 172. 
15  Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta:Rineka cipta, 2015, .109-

110. 
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a) Darmadi “Integrasi agama dan ilmu pengetahuan”. Yogyakarta. 

Diandra Kreatif. 2017 

b) A.Fatoni “Pengembangan Pendidikan Berbasis Integrasi Zikir 

dan Pikir” (Bandung: Disertasi, 2019) 

c) Ridwan Abdullah Sani ”Sains Berbasis Al-Qur‟an” (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2015). 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang 

yang pada dasarnya sama dengan buku utama (sekunder), namun di 

dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor penentu bagi 

pemikiran penelitian.
16

 

Adapun beberapa buku yang menjadi data sekunder untuk 

peneliti yaitu: 

a) Hasbullah “Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan”. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 2012 

b) Rois Mahfud “Al- Islam Pendidikan Agama Islam”. Palangka 

Raya. Erlangga. 2011 

c) Rusman, Et.al. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015. 

d) Muzzayin Arifin “Kapita Selekta Pendidikan Islam”. Jakarta: PT 

Bumi Aksara.2003 

e) Said Agil Al Munawar “Aktualisasi Nilai-Nilai Qur‟an Dalam 

Sistem Pendidikan Islam”. Ciputat: PT Ciputat Press. 2005 

f) Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ Jakarta “Al-Islam Dan 

IPTEK”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1998. Jilid I 

g) Rahmat Abdullah “Benarkah Matahari Mengelilingi Bumi? 

Studi Krisis Teori Astronomi Dalam Perspektif Al-Qur‟an Dan 

Hadis”. Jakarta: Emir Cakrawala Islam. 2015 

h) Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: 

Kencana Prenada Media. 2006. 

                                                             
16Ibid , 110. 
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i) Jasa Ungguh Muliawan “Pendidikan Islam Intrgratif: Upaya 

Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu Dan Pendidikan 

Islam”. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2017 

j) Rohadi, Sudarsono. Ilmu Dan Teknologi Dalam Islam. Jakarta: 

Departemen Agama RI. 2005. 

Selain dari pada buku-buku di atas peneliti juga mendapatkan 

sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal, E-Book, artikel, 

makalah, majalah, website, blog. Dan lain sebagainya yang dapat 

menjadi sumber tambahan dan berkaitan dengan penelitian ini. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini secara teknis dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu 

pertama bagian awal skripsi; yang memuat beberapa halaman terletak pada 

sebelum halaman yang memiliki bab. Kedua bagian inti skripsi; yang memuat 

beberapa bab dengan format penulisan disesuaikan pada pendekatan penelitian 

kepustakaan. Dan ketiga bagian akhir skripsi; meliputi outline sementara, 

daftar rujukan, dan lampiran yang diuraikan secara naratif. 

Bab pertama berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tuuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

diakhiri dengan sistematika pembahasan. dalam bab ini secara umum 

pembahasannya berisi tentang harapan supaya pembaca bisa menemukan latar 

belakang atau alasan Secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya. demikian 

disimpulkan bahwa ini menjadi dasar atau titik acuan metodologis dari bab 

selanjutnya artinya bab-bab selanjutnya tersebut isinya adalah pengembangan 

teori yang lebih banyak pada pendukungan atau pengokohan sebuah teori yang 

didasarkan atau diacu pada bab 1 ini sebagai patokan pengembangannya. 

Bab kedua memuat landasan teori, atau kajian teori yang meliputi 

pengertian integrasi, konsep integrasi, model integrasi ilmu, pengertian 

pendidikan agama islam, dan juga menjelaskan tentang sumber-sumber 

pendidikan agama islam serta ruang lingkupnya. Kemudian pada bab ini akan 

dibahas juga mengenai tujuan dari pendidikan agama islam itu sendiri. 
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Berikutnya dipaparkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta peran ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai 

dengan fokus penelitian yaitu konsep integrasi pendidikan agama islam 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang mengurai tentang 

pengecekan keabsahan data. lebih jelasnya bab ini adalah penguraian tentang 

alasan menggunakan pendekatan liberary research, dan gambaran umum 

objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian yang digunakan agar 

dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum 

serta kaidah keilmiahan yang universal. 

Bab keempat merupakan analisis penelitian yang mengurai tentang analisis 

data penelitian tentang dan temuan penelitian tentang Konsep Integrasi Agama 

Islam dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Konsep Integrasi Pendidikan 

Agama Islam dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Contoh Konsep 

Pengintegrasian dalam Materi Pendidikan Agama Islam dan membahas 

Makanan dan Minuman Halal dan Haram dengan Ilmu Kedokteran Modern. 

Bab kelima merupakan penutup yang menguraikan tentang simpulan dan 

rekomendasi dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan 

pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Konsep integrasi antara pendidikan agama Islam dengan IPTEK yaitu 

dengan menyatukan kedua disiplin ilmu tersebut, tidak adanya pemisahan 

dalam kedua disiplin ilmu tersebut. Yang di artikan agama islam sangat 

terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan 

dalam Islam memberikan keistimewaan kepada mereka yang berilmu. Dari 

konsep tersebut menjelaskan bahwa semua ilmu pada dasarnya berasal dari 

ilmu Allah Swt. 

2. Konsep yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah konsep dimana 

peran ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penjelas rasional terhadap 

materi pendidikan agama Islam. Saat mengajarkan materi pendidikan 

agama islam dapat di perjelas dan di pertegas dengan adanya fakta-fakta 

ilmiah dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun konsep yang peneliti 

dapatkan dalam penelitian ini adalah: “Integrasi pendidikan agama Islam 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di lakukan dengan 

menghubungkan materi pendidikan agama Islam berdasarkan pada ruang 

lingkup pendidikan agama Islam, dan di hubungkan dengan fakta ilmiah 

dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengertian bahwa fakta 

ilmiah dari ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penguat kebenaran 

dari materi yang disajikan, hingga materi tersebut bisa dirasionalkan oleh 

peserta didik.” 

3. Integrasi dari konsep tersebut adalah ketika disampaikan tentang haramnya 

makanan tertentu maka peserta didik tidak serta merta menerima namun 

mempertanyakan tentang keharaman makanan tersebut. Dalam kasus 

seperti inilah peran IPTEK diharapkan mampu memberikan penjelasan 

secara menyeluruh. Sehingga antara pendidikan agama Islam dan IPTEK 
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dapat saling mendukung dalam memberikan pemahaman yang utuh 

kepada peserta didik.  

4. Adapun contoh pengintegrasian konsep ini adalah dengan 

mengintegrasikan peristiwa Isra‟ Mi‟raj dengan teori Relativitas Eintein, 

dari contoh ini dapat di ketahui bahwa perostiwa isra‟ mi‟raj dapat di 

jelaskan dengan penalaran rasional melalui teori relativitas einstein dimana 

dalam teori tersebut mengatakan bahwa perbandingan nilai kecepatan 

suatu benda dengan kecepatan cahaya, akan berpengaruh pada keadaan 

benda tersebut. Semakin dekat nilllai kecepatan suatu benda (v) dengan 

kecepatan cahaya (c), semakin besar pula efek yang dialaminya (t'): 

perlambatan waktu. Hingga ketika kecepatan benda menyamai kecepatan 

cahaya (v = c), benda itu pun sampai pada satu keadaan nol. Demikian, 

namun jika kecepatan yang dialami benda dapat melampaui kecepatan 

cahaya (v > c), keadaan pun berubah. Efek yang dialami bukan lagi 

perlambatan waktu, namun sebaliknya waktu menjadi mundur (-t'). 

Adapun untuk mengetahui kecepatan dari cahaya adalah dengan 

menggunakan perhitungan; c = 310 m/s. Kecepatan malaikat yang 

demikian tinggi itu bukan hanya berpengaruh pada cepatnya gerakan 

saja, melainkan juga berpengaruh pada panjang pendeknya waktu, 

sehingga terjadilah relativitas waktu. Berlandasakan pada teori ini dapat 

menjadi penguat kebenaran peristwa dari isra‟ mi‟raj.  

5. Adapun contoh lainnya yakni menegnai makanan dan minuman halal dan 

haram dengan ilmu kedokteran modern. Dari berbagai penelitian yang 

dilakukan oleh ilmu kedokteran modern di dapat beberapa fakta bahwa 

makanan seperti babi sangat tidak di anjurkan untuk di komsumsi karena 

di dalam daging babi mengandung bakteri, virus dan cacing pita yang 

dapat membahayaan tubuh, serta persamaan DNA pada babi yang 

menyamai manusia dan mempengaruhi dari pada sistem tubuh manusia, 

dan minuman seperti alkohol juga memiliki dampak yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan tubuh, dianntaranya yakni dapat mempengaruhi 

dan merusak beberapa sel dalam tubuh serta menggangu fungsi otak. Dari 

hal ini dapat di fahami bahwa makanan dan minuman yang telah Allah 
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haramkan sudah pasti ada mengandung banyak mudharat/keburukan di 

dalamnya. Dari penelitian ini peneliti mendapat sebuah kesimpulan bahwa 

pendidikan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa 

untuk di integrasikan antara satu sama lainnya. 

 
B. Rekomendasi 

   Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti mengharapkan agar 

kedepannya integrasi ini dapat di aplikasikan dalam sistem pembelajaran 

dan pengajaran dalam pendidikan agama Islam. Untuk hal tersebut perlu 

adanya pembenahan dalam banyak sisi salah satunya sumber daya manusia 

(SDM) yang mempuni, serta sarana dan prasarana yang memadai. 

Pembenahan ini bukan hanya menjadi masalah pemerintah dalam 

membenahi pendidikan menjadi lebih baik, namun menjadi masalah untuk 

keseluruhan baik bagi guru, sekolah, wali murid/ orang tua. 
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