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SURAT PERNYATAAN 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya susun 

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada program studi Pendidikan Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung seluruhnya 

merupakan hasil karya sendiri. 

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip 

dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan 

norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. 

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini 

bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya 

bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanks-

sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Bandung,   Agustus 2018 
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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillâhirrobbil’âlamîn, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

ilâhirobbi. Tidak lupa juga shalawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada 

baginda Nabi Muhammad Saw. atas hidayah-Nya penulis masih bisa merasakan 

keindahan duniawi.  

Dalam rangka menyelesaikan studi akhir Program Pascasarjana (S3) di UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Doktor (Dr), penulis dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir berbentuk karya 

ilmiah. Alhamdulillah penulis telah melakukannya melalui penyusunan disertasi 

berjudul: “PENGEMBANGAN KURIKULUM MATA PELAJARAN IPS 

YANG TERINTEGRASI DENGAN NILAI-NILAI ISLAM (Penelitian dan 

Pengembangan Kurikulum di SMP Islam Terpadu Kabupaten Bandung Barat). 

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih memiliki kelemahan dan 

kekurangan, terutama dalam menyajikan kedalaman ilmu dan berbagai teori yang 

melandasi penulisan Disertasi ini. Karena keterbatasan yang dimiliki, penulis 

berharap kritik guna penyempurnaan penelitian disertasi ini. 

Selanjutnya kepada pihak-pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung dalam penyusunan Disertasi ini penulis ucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd. selaku Promotor I, bapak 

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. selaku promotor II, dan bapak Dr. Asep 

Nursobah selaku promotor III atas dukungan dan kesabarannya dalam 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian 

disertasi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd. selaku direktur program 

Pascasarjana dan bapak Prof., Dr. H. Muhibbin Syah, M.Ed. selaku ketua 

program studi Pendidikan Islam yang telah meluangkan waktu, 

mencurahkan pikiran dan tenaga, serta membagikan ilmu pengetahuannya 

sebagai masukan yang berharga. 

3. Segenap bapak dan ibu dosen, serta karyawan Program Studi Pendidikan 

Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
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4. Ayahanda (H. Ali Mahmudi, Drs., M.Pd. (alm)) dan Ibunda 

(Halimatusadiah, S.Pd. SD) yang telah memberikan dorongan moril dan 

materil, serta mengiringi langkah penulis dengan rido dan doanya yang 

takkan pernah terlupakan 

5. Istriku tercinta (Iyam Meriam, S.Pd.I) yang dengan sabar membantu 

penulis memberikan motivasi sehingga penulis menjadi lebih semangat 

untuk menyelesaikan disertasi. 

6. Anakku tersayang (Shofia Putri Nur Azizah & Shofwan Mumtaz Al-Aziz), 

berkatnya lahirlah motivasi bagi penulis untuk terus semangat dalam 

penyusunan disertasi. 

7. Rekan-rekan seperjuangan prodi Pendidikan Islam pascasarjana UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2014 yang tidak henti-hentinya 

memberikan dorongan pada penulis. 

8. Semua pihak yang mendukung kelancaran dalam menyelesaikan 

penyusunan Disertasi. 

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dan amal baik beliau-beliau 

semua dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga penelitian disertasi ini dapat 

memberikan kontribusi berharga bagi keilmuan dan kehidupan kita. Âmîn yâ robbal 

‘âlamîn. 

              Bandung,  Agustus 2018 

 

 

 

  Helmi Aziz 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Di dalam naskah disertasi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 

yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang 

digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

ARAB LATIN 

Kons. Nama Kons. Nama 

 Alif  Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

  Dal  D De د

 Dzal  Dz De dan ha ذ

  Ra  R Er ر

  Za  Z Zet ز

  Sin  S Es س

 Syin  Sh Es dan ha ش

 Shad  Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dlat  ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Tha  ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Dzo  ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain  „ Koma terbalik di atas„ ع

 Ghain  Gh Ge dan ha غ
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  Fa  F Ef ف

  Qaf  Q Qi ق

  Kaf  K Ka ك

 Lam  L El ل

  Mim  M Em م

  Nun  N En ن

  Wawu  W We و

  Ha  H Ha هـ

  Hamzah  ‟ Apostrof ء

  Ya  Y Ye ي

 

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 

dengan gabungan huruf sebagai berikut: 

a. Vokal rangkap ( ْْأَو )ْ  dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya:    

al-yawm. 

b. Vokal rangkap ( ْْأَي ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     

al-bayt. 

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda 

macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( ْْاْلفَاجَِحة = al-  a ihah),       ( اْلعُلُْىم 

= al-‘ul um) dan ( ْ قِْيَمة =   imah ). 

4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (ْ َحد = haddun),                                  

 .( tayyib = َطيِّة ) ,(saddun  = َسد ْ)

5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
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dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( اْلبَْيث = al-bayt),  (ْ

 .(’al- am a =السَّمآءْ

6.   a’ marb u ah mati atau yang dibaca seperti ber-hara a   u  un  transliterasinya 

dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan   a’ marb u ah 

yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( ْاْلِهالل -ru’ ah al = ُرْؤيَةُ

hil al atau ru’ a ul hil al ). 

Tanda apostrof (‟) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 

terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( ُُْرْؤيَة = ru’ ah), (فُقََهاء =  u ah a’). 

 


