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BAB IV 

PROFIL LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Profil SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin 

SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin adalah 

salah satu sekolah swasta dengan akreditasi A. 

Sekolah ini memiliki NSS 104156002086. Sekolah 

ini berlokasi di Jl. Cempaka II Rt. 3 No. 29 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekolah ini 

menggunakan Agama Islam sebagai pegangan utama 

pendidikan Agamanya. 

Visi sekolah ialah sebagai lembaga pendidikan 

yang mampu untuk menyiapkan dan mendasari serta 

mengembangkan pemberdayaan insan yang unggul 

dan berkualitas IPTEK dan IMTAQ. Adapun Misi 

dari sekolah ini ialah: (1) Membentuk manusia 

muslim yang yang bertaqwa dan berakhlak mulia; 

(2) Menanamkan rasa percaya diri, cinta tanah air 

dan negara; (3) Meningkatkan kemampuan dasar 

anak didik dalam ilmu pengetahuan umum dan 

pendidikan Al Islam yang sebenar-benarnya; (4) 

Berperan aktif dalam menciptakan terwujudnya 
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masyarakat utama yang adil dan makmur dengan 

ridho dari Allah SWT; (5) Meningkatkan kualitas 

edukatif melalui peningkatan mutu siswa dan guru 

serta (6) Meningkatkan pelayanan dan kerjasama 

dengan orang tua serta masyarakat luas yang peduli 

terhadap pendidikan. 

SD Muhammadiyah 8 Banjarmasain ini berdiri 

dengan tujuan (1) Menghasilkan lulusan yang 

memiliki kesiapan dalam menghadapi perubahan dan 

perkembangan zaman; (2) Memberikan bekal 

akedemik dan non akademik yang dapat membantu 

siswa dalam memasuki jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi; (3) Memberikan wadah bagi siswa 

untuk mengasah dan mengembangkan kreasinya, 

sehingga dapat dijadikan sebagai bekal hidup di 

masyarakat dan (4) Memberikan kemudahan bagi 

seluruh warga sekolah dalam mengakses dan 

mengembangkan informasi guna menunjang 

kegiatan pembelajaran. 
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B. Profil SDIT Qardhan Hasana Banjarbaru 

SDIT Qardhan Hasana adalah sekolah SD 

swasta yang berlokasi di Jalan Rahayu Komplek 

Qardhan Hasana, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 

SDIT Qardhan Hasana adalah salah satu sekolah 

umum berlandaskan Islam yang memiliki visi untuk 

mengasuh dan mendidik kader pemimpin Islami 

yang berakhlak mulia dan berkeahlian yang 

menguasai ilmu pengetahuan teknologi (iptek) 

berlandaskan iman dan taqwa (imtaq) yang 

bermanfaat dan bertanggung jawab. Mensiasati hal 

tersebut, agar semua berjalan seimbang sekolah ini 

menerapkan model kurikulum terpadu. Terpadu, 

yaitu mengintegrasikan secara harmonis dan 

seimbang ilmu umum (kurikulum Kemendiknas) 

dengan ilmu agama (kurikulum Kemenag) ditambah 

muatan lokal dan ekstrakurikuler yang Islami sesuai 

kesepakatan pihak sekolah (kurikulum sekolah). 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Qardhan Hasana 

Banjarbaru menggunakan sistem full day school 

dengan jadwal waktu belajar dan istirahat mengikuti 

waktu shalat, termasuk shalat sunat dhuha yang 

dilaksanakan secara berjamaah tepat pada waktu 
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istirahat pertama. Waktu belajar dimulai pukul 07.30 

s.d 15.30, hari aktif belajar Senin s.d Jum’at, 

sedangkan hari Sabtu diluangkan untuk peserta didik 

untuk mengikuti ekstrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang tersedia yaitu tilawah, da’i, 

rebana, puisi, vokal group, melukis, pramuka, dan 

futsal. Mata pelajaran yang disediakan berasal dari 

kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, 

Kementerian Agama, dan Sekolah (muatan lokal). 

Mata pelajaran di SDIT Qardhan Hasana 

Banjarbaru disampaikan secara terpisah, baik yang 

berasal dari kurikulum Kemendiknas (PAI, 

Pendidikan Kewarganegaraan/ PKn, Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan 

Kesenian, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Keseharan, Kemenag (Al-Islam, 

Bahasa Arab, Kisah Islami) maupun sekolah 

(Metode Qardhan Individual, Metode Qardhan 

Klasikal, dan komputer), dengan kata lain ilmu 

umum dan agama tidak dirancang secara terintegrasi 

melainkan secara terpisah-pisah. Walaupun 

demikian kadang-kadang secara insidental guru 

memasukan ilmu agama ke dalam mata pelajaran 
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umum yang memiliki hubungan tanpa rencana secara 

tertulis. 

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa 

kurikulum di SDIT Qardhan Hasana Banjarbaru 

menggunakan kurikulum terpadu yang diterapkan 

secara umum atas kebijakan lembaga. Jika ditinjau 

dari segi isi kurikulum yang dilaksanakan sudah bisa 

dianggap terpadu, antara kurikulum Kemendiknas, 

Kemenag, dan Sekolah. Namun, jika ditinjau dari 

pengorganisasian, proses belajar-mengajar, dan 

evaluasi belum optimal. Sebenarnya kurikulum yang 

dipakai lebih condong kepada correlated curriculum, 

karena mata pelajaran masih disampaikan secara 

terpisah dan dalam penyampaian materi 

dihubungkan satu sama lain secara insidental saja. 

Walaupun demikian, hasil yang dicapai SDIT 

Qardhan Hasana Banjarbaru dengan penerapan 

kurikulum terpadu sudah cukup baik. 
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C. Profil SDIT Al Khair Barabai, Hulu Sungai 

Tengah 

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Khair 

merupakan salah satu SD Islam di Kalimantan 

Selatan. Sekolah ini beralamat di Jl. Brigjen H. 

Hasan Basri, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Provinsi 

Kalimantan Selatan, 71352.  

SDIT Al Khair ini berada di bawah lindungan 

yayasan Al- Futuwwah. Dalam rangka berpartisipasi 

menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang 

berkualitas  dan berkarakter Islami, Yayasan Al-

Futuwwah yang berdiri sejak 19 Maret 1997 

membidangi lahirnya Sekolah Islam Terpadu (SIT) 

yang kemudian diberi nama AL KHAIR. Sekolah 

Islam Terpadu Al-Khair hadir untuk menjadi mitra 

para orang tua untuk menyiapkan dan mengantarkan 

agar anak menjadi generasi yang berakhlakul 

karimah, mandiri dan berprestasi akademis yang 

optimal. 

Sekolah Islam Terpadu Al-Khair Barabai 

menerapkan sistem “Full Day School” yang seluruh 

aktifitas anak di sekolah mulai dari belajar, bermain, 

olah raga, makan dan beribadah semua dikemas 
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dalam satu sistem paket pendidikan Sekolah Islam 

Terpadu. Dalam proses pembelajarannya, SDIT Al 

Khair Barabai adalah sebuah sekolah tingkat dasar 

yang menggabungkan kurikulum nasional 

(Indonesia) dan kurikulum bermuatan Islam. Sekolah 

Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Khair Barabai 

merupakan sekolah yang telah menerapkan 

pendidikan karakter. 

Jumlah guru di sekolah ini ada 37 orang terdiri 

atas 14 orang guru laki-laki (termasuk kepala 

sekolah) dan 23 orang guru perempuan. 

 

 

D. Profil SDIT Assalam Pelaihari 

SDIT Assalam merupakan Lembaga 

pendidikan di lingkungan Yayasan Assalam 

Pelaihari yang terletak di Komplek Kijang Mas 

Permai RT. 10 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan 

Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sekolah 

ini merupakan salah satu sekolah yang tergabung 

dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). 

Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) adalah 
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organisasi yang beranggotakan Sekolah Islam 

Terpadu dari seluruh Indonesia.  

 


