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ABSTRAK 

 

Nurul Hidayah Alimuddin. 105011101620. 2022. Manajemen Pengembangan Program 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 25 Bulukumba. Dibimbing oleh Abdul Aziz 

Muslimin dan Muhlis Madani.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis program pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, implementasi manajemen pengembangan program pembelajaran PAI, 

serta faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan program pembelajaran PAI di 

SMPN 25 Bulukumba.  

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam yang berjumlah 

dua orang, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Dan tekhnik yang 

digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu peneliti melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dalam memperoleh data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan program pembelajaran pendidikan 

agama islam di SMPN 25 Bulukumba ditunjang dengan kegiatan intrakurikuler dan kegiatan 

ekstrakurikuler. Manajemen program pembelajaran PAI disusun dan dilaksanakan berdasarkan 

kurikulum 2013 dengan mempertimbangkan 4 hal, yaitu: alokasi waktu dan kelender akademik, 

penyusunan program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam 

pengembangan program pembelajaran PAI, ditemukan faktor yang menghambat dan juga faktor 

yang mendukung dalam pengembangan program yang dipengaruhi dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang berasal dari kondisi siswa sendiri sementara untuk faktor 

eksternal dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan dan alokasi waktu yang tidak memadai. Oleh 

karena itu, dengan ditemukannya faktor-faktor penghambat dalam pengembangan program 

pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba, diharapkan kedepannya dapat diatasi agar 

pengelolaan manajemen dalam pengembangan program pembelajaran PAI di SMPN 25 

terlaksana dengan baik.  

 

Kata Kunci: Manajemen, Pengembangan, Program Pembelajaran, dan Pendidikan Agama 

Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia yang 

tidak bisa dipisahkan dan ditinggalkan, artinya bahwa setiap insan berhak 

mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, dengan memiliki pendidikan 

yang baik diharapkan dapat mengembangkan potensinya. Pendidikan tidak 

akan pernah habis dan akan terus ada di setiap proses kehidupan manusia 

guna menjadi pribadi yang lebih baik. 

Seringkali terdengar bahwa pendidikan menjadi tolak ukur 

keberhasilan seseorang. Orang akan dipandang berharga dimata manusia jika 

memiliki pendidikan yang tinggi. Namun, pendidikan yang tinggi tidak cukup 

tanpa dibarengi dengan perilaku terpuji sesuai tuntunan Rasulullah saw. 

Inilah tugas dan tanggung jawab setiap pelajar yang mesti disadari agar 

perilakunya senantiasa mencerminkan kepribadian seorang muslim. Oleh 

karena itu, disetiap proses mencari ilmu yang benar hendaknya sembari 

memperbaiki diri. Allah swt mengangkat kisah nabi Musa tentang proses 

mencari ilmu yang dijelaskan dalam Q.S Al-Kahfi: 66 

َت ُرْشدا   ًْ ا َعهَّ ًَّ ٍِ ِي ًَ ٌْ تُعَهِّ َّبِعَُك َعهَى أَ َْْم أَت َسى  ْٕ  قَاَل نَُّ ُي
Terjemahnya:  

“Musa berkata kepada Khidir: bolehkah aku mengikutimu supaya 

kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu 

yang telah diajarkan kepadamu?” 
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Ayat tersebut menjelaskan tentang pendidikan dalam proses mencari 

ilmu. Seorang nabi saja yang telah dianugerahi keistimewaan dari Allah 

meminta kepada nabi Khidir agar diajarkan ilmu benar yang telah 

didapatkannya. Dari ayat ini juga, dapat dipahami pentingnya mencari ilmu 

kepada yang lebih mengetahui. Memiliki pendidikan disertai ilmu yang benar 

akan berpengaruh terhadap pembentukan nilai-nilai moral baik yang 

mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim yang bertaqwa. Dan inilah 

tujuan dari pendidikan Islam. 

Jika menelaah buku-buku pendidikan Islam, maka lebih jelasnya akan 

mengetahui bahwa pendidikan Islam mempunyai tujuan yang luas dan dalam. 

Seluas dan sedalam kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individual 

dan sebagai makhluk sosial yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama islam. 

Oleh karena itu, menurut M.Arifin (2016:28) pendidikan Islam bertujuan 

untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia melalui latihan kejiwaan, 

perasaan dan indra. Dan tujuan akhir dari pendidikan Islam terletak dalam 

realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, baik secara 

perorangan, masyarakat, maupun sebagai umat manusia seluruhnya. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 55 Tahun 2007 

tentang tujuan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Dengan 

Rahmat Tuhan Yang Maha Esa menjelaskan bahwa:  

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik 

yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau 

menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, 

inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.  
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Muslimin (2016: 135) menuturkan bahwa pendidikan Islam 

hendaknya dapat mewarnai kepribadian seserorang, sehingga agama benar-

benar manjadi bagian dari pribadinya dikemudian hari. Agama harus dihayati 

benar dan digunakan sebagai pedoman hidup, maka agama harus menjadi 

dasar dalam kepribadiannya. 

Lalu bagaimana kondisi pendidikan Islam di Indonesia? Secara 

umum, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini menjadi perhatian 

masyarakat. Apalagi di masa pendemi Covid-19 ini yang banyak merubah 

aturan dan sistem pendidikan khususnya sistem pembelajaran. Kurang lebih 

dua tahun, pandemi nampaknya belum berakhir dan mau tidak mau sistem 

harus mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar yang 

tetap efektif dan efisien. 

Lebih lanjut Muslimin & Mutakallim (2019:74) menjelaskan bahwa 

masalah pendidikan yang kompleks saat ini seringkali mengkambing 

hitamkan kurikulum, akibat dari kurikulum yang dibuat asal-asalan, 

lemahnya karakter bangsa, kualifikasi guru dan dosen yang rendah, dan tidak 

adanya perubahan mindset mengenai pendidikan. Mahasiswa selalu dituntut 

memiliki kompetensi, namun cukup banyak pula dosen yang tidak 

mengupdate metodologi pembelajaran. Umumnya, masih menggunakan 

metode konvensional atau menoton yang kurang menarik bagi siswa dan 

mahasiswa. Hanya mendengar, menyimak lalu mengerjakan tugas tanpa ada 

feedback dari peserta didik. 
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Rendahnya kualitas pembelajaran manajerial, baik pada tataran 

perencanaan, pelaksanaan, maupun cara pengendaliannya, merupakan 

kenyataan yang dihadapi oleh dunia pendidikan khususnya Pendidikan 

Agama Islam di lembaga pendidikan formal saat ini. Akibatnya, proses 

pembelajaran pendidikan Islam kurang berhasil dalam membentuk perilaku 

positif siswa. Selain itu, kualitas pembelajaran yang buruk juga merupakan 

akibat dari penguasaan metodologi yang buruk oleh guru. Model 

konvensional, yang lebih umum digunakan, kurang menarik. Salah satu unsur 

penyebab tidak tercapainya tujuan pendidikan islam adalah belum efektifnya 

pendidikan agama yang tidak membantu peserta didik menginternalisasi 

prinsip-prinsip agama. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, manajemen 

program pembelajaran agama harus dibangun kembali secara menyeluruh. 

Berbagai persoalan yang telah dipaparkan, tentunya sangat 

berpengaruh terhadap pengembangan program pembelajaran di sekolah. 

Hidup di zaman teknologi yang semakin canggih, tentunya pendidikan juga 

saat ini sudah seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik dari 

segi pengembangan kurikulum, penyusunan rencana pembelajaran (RPP), 

maupun strategi dan metode pembelajaran di kelas yang mampu 

meningkatkan minat siswa, khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 

Jika selama ini metode pembelajaran Agama Islam di kelas hanya 

menggunakan metode klasik seperti ceramah, atau waktu belajar yang sangat 

terbatas, maka dibutuhkan guru yang punya daya kreatif yang tinggi dalam 
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melakukan perencanaan, pelaksanaan, penyampaian materi pembelajaran dan 

dapat memanajemen kelas maupun pembelajarannya, karena kreatifitas guru 

agama akan menghasilkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam 

yang akan mencerdaskan peserta didik yang kreatif, cakap, dan cerdas.  

Dengan demikian, maka setiap lembaga pendidikan diharapkan 

mampu mengolah manajemen pengembangan terhadap pengembangan 

program pembelajaran di sekolah dengan baik. Dituntut untuk menjalankan 

fungsi manajemen sebagaimana mestinya yang diawali dengan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, serta selalu mengevaluasi rencana program 

pembelajaran ke depan, agar tujuan yang ingin dicapai memiliki arah yang 

jelas.  

Implementasi program pembelajaran PAI masih menjadi persoalan 

pada manajemen pembelajaran PAI. Terkait dengan pembelajaran PAI, 

persoalan yang sangat memprihatinkan dewasa ini adalah persoalan moral 

siswa. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi awal bersama kepala sekolah 

SMPN 25 Bulukumba, diketahui bahwa manajemen pengembangan program 

pembelajaran PAI sudah mulai dikembangkan, baik dari segi 

pembelajarannya, mengembangkan pelaksanaannya dan mengembangkan 

metode evaluasinya. Namun, sikap siswa masih sangat memprihatinkan, 

motivasi siswa untuk belajar keagamaan secara efektif masih rendah dan 

sebagai akibatnya, menghasilkan hasil belajar yang masih buruk. 

Atas dasar alasan tersebut penelitian ini dilakukan ingin mengetahui 

implementasi manajemen pembelajaran di sekolah, sebab terlihat berbeda 
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dari pengaplikasian siswa di sekolah tersebut. Namun tentunya, 

pengembangan SMPN 25 Bulukumba tak lepas dari fungsi manajemen yang 

terus diupayakan implementasinya dengan baik. Oleh karena itu, peneliti 

ingin menganalisis terkait manajemen pengembangan program pembealajaran 

PAI yang berlaku di sekolah SMP 25 Bulukumba terhadap program 

pembelajaran pendidikan agama islam.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok penelitian ini dapat 

dipaparkan dalam bentuk pertanyaan, yaitu: Bagaimana manajemen 

pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 25 Bulukumba? Dan sub masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana program pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

25 Bulukumba? 

2. Bagaimana manajemen pengembangan di SMP Negeri 25 Bulukumba? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan program 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 Bulukumba?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis merumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis manajemen pengembangan di SMP Negeri 25 

Bulukumba. 
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2. Menganalisis program pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 25 Bulukumba. 

3. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung pengembangan 

program pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 

Bulukumba. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Pembahasan mengenai Manajemen Pengembangan Program 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 Bulukumba 

diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara 

praktis dalam meningkatkan mutu sekolah. Kegunaan atau manfaat yang 

diharapkan dari penlitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi berupa pengetahuan ataupun informasi tambahan 

mengenai manajemen pengembangan program pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 25 Bulukumba. Disamping itu, juga sebagai 

acuan bagi peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan program pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 Bulukumba agar kedepannya 

mampu memberikan kontribusi baik pemikiran bagi kemajuan Pendidikan. 

Selain itu, dapat memberi manfaat bagi pendidik khususnya guru mata 

pelajaran Agama Islam di sekolah. Hal ini menjadi sangat penting bagi 
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pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas siswa karena dengan 

memahami metode pengembangan pembelajaran yang tepat tentunya akan 

tercipta proses belajar yang efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan 

potensi peserta didik. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori Dan Konsep  

1. Manajemen Pengembangan  

Manajemen merupakan rangkaian kegiatan yang harus 

dijalankan sesuai fungsinya masing-masing dengan mengikuti tahapan-

tahapan tertentu dalam pelaksanaanya. Sedangkan manajemen 

pengembangan adalah sebuah program dalam organisasi yang 

mendorong manajer agar terus mengembangkan keterampilannya, 

pengetahuannya, agar meningkatkan rasa bertanggung jawab terhadap 

apa yang dipimpin. Jadi, seorang pemimpin juga harus memahami 

fungsi manajemen dengan baik.  

Menurut Terry dalam Hidayah (2021:46), manajemen adalah 

suatu proses unik yang terdiri dari tindakan-tindakan yang 

direncanakan, diorganisir, dilaksanakan, dan dipantau untuk 

menetapkan dan mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan 

sumber daya manusia lainnya. Tanpa memahami fungsi manajemen 

yang baik, seorang menejer tidak akan mampu memimpin organisasi 

menjadi organisasi yang berhasil. Beragamnya klasifikasi fungsi 

manajemen, tetap harus dipandang sebagai hal yang positif, dalam 

artian dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang apa saja yang harus dilakukan oleh para menejer 

agar kemampuannya dalam berorganisasi semakin meningkat. 
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Dalam arti yang lebih luas, manajemen adalah proses 

mengendalikan dan menggunakan sumber daya organisasi dengan bantuan 

anggota agar berhasil dan efisien mencapai tujuan organisasi, menyiratkan 

bahwa manajemen adalah tindakan yang diambil oleh anggota kelompok 

untuk memajukan tujuan organisasi. Dengan kata lain, manajemen 

dioperasionalkan dalam organisasi. Unsur manusia (people), barang 

(material), mesin (machine), metode (methods), uang (money), dan pasar 

merupakan komponen utama yang membentuk kegiatan pengelolaan. 

Keenam komponen ini masing-masing memiliki tujuan khusus dan bekerja 

sama untuk mencapai tujuan organisasi, terutama proses mencapai tujuan 

dengan sukses dan efisien. 

Dalam sejarah, manajemen ada sejak manusia diciptakan karena 

disadari atau tidak, dalam kehidupan manusia setiap harinya tidak terlepas 

dari prinsip-prinsip manajemen, baik secara langsung maupun tak 

langsung. Sementara dalam pandangan islam, segala sesuatu harus 

dilakukan secara rapi, tertib dan teratur. Jika kita menelaah tafsir ayat 

Allah, kita akan menemukan bahwa segala tindak perbuatan manusia telah 

diatur dalam Al-Qur’an. Proses-prosesnya harus ditaati dan diikuti dengan 

benar, bukan secara asal-asalan. Bahkan islam telah mengatur mulai dari 

hal yang paling kecil seperti manajemen dalam rumah tangga sampai pada 

urusan paling besar yaitu mengatur negara. Semua perlu diatur dengan 

baik, tertib, dan terarah agar supaya tujuan yang ingin dicapai dapat 

digapai secara efektif dan efisien.  
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Ramayulis (2008:362) mengatakan bahwa manajemen diistilahkan 

dengan menggunakan kata At-Tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan 

derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam 

Alquran seperti dalam firman Allah Q.S As-Sajadah: 5.  

آِء إِنَى األَْرِض ثُىَّ يَْعُزجُ  ًَ ٍَ انسَّ ٌَ  يُدَبُِّز األَْيَز ِي ٍو َكا ْٕ ِّ فِْي يَ إِنَْي

 ٌَ ْٔ اتَعُدُّ ًَّ  ِيْقدَاُرُِ أَْنَف َسٍَُة ِي
Terjemahnya:  

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 

naik kembali kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah 

seribu tahun menurut perhitunganmu.” 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang kuasa Allah dalam mengurus 

segala urusan makhluk-Nya di langit dan bumi. Oleh karena itu, segala apa 

yang terjadi di muka bumi ini adalah bentuk dari pengaturan Allah Yang 

Maha Kuasa. Menurut Abdul Goffar (2016: 38) Allah adalah Al Mudabbir 

(Dzat) yang Maha Mengatur alam semesta. Keteraturan alam raya ini 

merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. 

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ramayulis dan Abdul Goffar, 

kita bisa memahami bahwa aktifitas manajemen mencakup berbagai aspek 

yang sangat luas yang dimulai dari perencanaan kemudian 

pengorganisasian, baik urusan pribadi, organisasi, maupun masyarakat 

luas demi mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan 

efisien, maka fungsi manajemen harus diterapkan dengan baik dalam 

sebuah organisasi, baik organisasi pendidikan atau organisasi industri. 
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Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli diantaranya terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, kordinasi dan 

pengawasan. Kelima fungsi tersebut dianggap mencukupi bagi aktivitas 

manajerial yang akan memadukan pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya material melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh seorang manager 

yang pandai mengatur dan melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. 

Jasmani (2017: 6-7) mengatakan bahwa para ahli manejemen memiliki 

pendapat yang berbeda-beda mengenai fungsi manajemen.  

Berbagai pendapat para ahli manajemen yang beragam, peneliti 

mengutip empat fungsi manajemen yang akan diterapkan dalam penelitian 

ini berdasarkan teori George Terry, yaitu:  

a. Perencanaan (planning) 

Fungsi manajemen organisasi, yang paling utama dilakukan adalah 

perencanaan. Kegiatan yang dilakukan diawali dengan perencanaan 

mungkin belum tentu dapat terlaksana secara maksimal akan tetapi lebih 

terarah daripada kegiatan yang tidak memiliki perencanaan. Suatu kegiatan 

akan lebih terarah apabila memiliki perencanaan yang baik, sama halnya 

sebuah organisasi apabila memiliki perencanaan yang baik pula. Musseng 

(2015: 4) menjelaskan bahwa perencanaan adalah salah satu fungsi awal 

dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Sementara Batlajery (2016: 138-139) mengungkapkan perencanaan 

adalah mendefinisikan tujuan organisasi, strategi untuk mencapai tujuan 
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organisasi, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. 

Perencanaan sangat membantu dalam pengorganisasian suatu kegiatan 

sehingga apa yang tidak terlaksana dapat diukur dan dijadikan bahan 

evaluasi untuk kegiatan selanjutnya yang lebih baik. Allah SWT telah 

mengingatkan kita semua dengan ayat-Nya yang terdapat dalam Alquran 

surah Al-Hasyr :18. 

ايَؤَ ي   اتَّقُٕا  َٓ َٔ ا قَدََّيْت ِنغَِد  ًَ ُُْظْز ََْفٌس بِ ْنـتَ َٔ  َ ٍَ آَيُُٕا اتَّقُٕا َّللاَّ انَِّذْي

ا ًَ َ َخبِْيٌز بِ ٌَّ َّللاَّ َ إِ ٌَ  َّللاَّ ْٕ هُ ًَ تَْع  
Terjemahnya: 

“Hai orang orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaklah setiap jiwa 

mendekatkan diri kepada Allah dan mengevaluasi amalan – amalan 

yang diperbuatnya pada hari itu agar tidak menjadi orang yang merugi. 

Sesungguhnya orang yang paling rugi adalah ia yang hari kemarin sama 

dengan hari ini bahkan lebih buruk. Oleh karena itu, perencanaan 

adalah proses paling penting dari semua fungsi manajemen karena 

tanpa perencanaan maka fungsi-fungsi lain yaitu, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengontrolan tentu tidak dapat berjalan dengan baik. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian merupakan suatu pekerjaan menyusun struktur 

atau pembagian tugas - tugas kepada orang yang sesuai dengan 

kemampuannya agar memudahkan dalam menjalankan tugas masing-
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masing. Allah Swt. telah menjelaskan konsep pengorganisasian dalam Q.S 

Az-Zumar :39  

هُ  ًَ ِو اْع ْٕ ٌَ قُْم يََق ْٕ ًُ َف تَْعَه ْٕ ََتُِكْى ِإَِّي َعاِيٌم فََس ا َعهَى َيَكا ْٕ  
Terjemahnya:    

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku! Berbuatlah menurut 

kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan 

mengetahui.” 

 

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pembagian tugas 

kerja harus disusun dalam suatu struktur berdasarkan dengan anggota yang 

sesuai keahliannya agar saling melengkapi antar satu sama lain demi 

mencapai tujuan organisasi.  

Pengorganisasian secara ideal sebagaimana pandangan Hikmat 

dalam Fathul (2018: 43) bahwa dalam menjalankan tugas 

pengorganisasian, ada beberapa proses yang harus diperhatikan oleh 

seorang pemimpin organisasi, diantaranya, yaitu; 1) Menyediakan 

fasilitas,perlengkapan, dan staf yang diperlukan dalam melakukan rencana, 

2) Mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi yang 

teratur, 3) Membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi, 4) 

Menentukan metode kerja dan prosedurnya, 5) Memilih, melatih, dan 

memberi informasi kepada staff. 

Pengorganisasian adalah langkah untuk menentukan siapa dan 

melakukan apa. Seorang pemimpin harus memahami setiap kemampuan 

dan kondisi stafnya sehingga kejelasan dan kesesuaian tugas yang 

diberikan oleh individu atau kelompok akan melahirkan tanggung jawab. 

Dengan demikian, pengorganisasian dilakukan untuk menentukan berbagai 
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tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang dan kesemuanya 

memerlukan koordinasi dari pemimpin. Koordinasi yang baik akan 

menjauhkan dari persaingan yang tidak sehat dan kesimpang siuran dalam 

tindakan. Terwujudnya koordinasi yang baik, maka semua personil dapat 

mengorganisasikan tugas dan tanggung jawabnya dengan lapang dada 

menuju satu arah dan tujuan organisasi.  

c. Penggerakan (actuating) 

Sondang dalam Mubarok (2019:33) mendefinisikan penggerakan 

adalah proses pemberian dorongan atau motivasi bekerja kepada para 

bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas 

demi tercapainya tujuan organisasi dengan efesien dan ekonomis. Menurut 

Wiyani (2012: 56) dalam konteks manajemen sekolah, fungsi ini harus 

dijalankan dengan antusias dan penuh semangat untuk mencapai tujuan. 

Begitupula dalam proses pengajaran, seorang guru sebagai pemimpin 

harus mampu mempengaruhi dan menggerakkan peserta didik agar 

melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. 

Peserta didik butuh arahan dari guru, begitupula bawahan akan 

selalu butuh arahan dari atasannya. Bertindak sesuatu tanpa mengetahi dan 

memahami tujuan dan arah tindakan, maka dapat mengakibatkan 

kesalahan yang sangat fatal. Dalam hal ini, sangat diperlukan peran 

pemimpin sebagai penggerak. Seorang pemimpin yang dapat memberi 

pengaruh dan menggerakkan tim adalah pemimpin yang memliki 
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hubungan yang baik dengan bawahan, memiliki rasa saling percaya dan 

saling terbuka.  

d. Controlling (pengawasan) 

Pengendalian merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 

baik berupa pengawasan, penyempurnaan dan penilaian untuk menjamin 

agar tujuan dapat dicapai seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. 

Dengan melakukan kegiatan pengendalian atau controlling, maka akan 

ditemukan hasil-hasil yang dapat dibandingkan antara hasil kegiatan yang 

lalu dengan sekarang sehingga terdeteksi kekurangan-kekurangan.  

Kegiatan pengawasan yang baik adalah kegiatan yang dilakukan 

secara berkelanjutan, yang tidak hanya dikontrol di awal kegiatan akan tetapi 

mengontorol secara berkesinambungan. Pengawasan dimaksudkan adalah 

upaya sistematis untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

dalam pelaksanaan kegiatan/program sekaligus melakukan tindakan 

perbaikan apabila penyimpangan terlanjur terjadi dalam perencanaan yang 

sudah ditetapkan.  

Sama halnya dalam dunia pendidikan, perencanaan dan 

pengawasan memiliki hubungan yang sangat erat. Perencanaan 

menetapkan apa yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu, sedangkan 

pengawasan mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai. Bila terdapat program yang tidak tercapai maka dievaluasi faktor 

– faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan di 

waktu yang akan datang.  
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2. Manajemen Pembelajaran  

a. Pengertian manajemen pembelajaran 

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Sebagai 

ilmu manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang 

secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang 

bekerja sama. Sebagai kiat manajemen mencapai sasaran melalui cara- 

cara dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Menurut 

Nanang Fatah (2009 : 1) profesi manajemen dilandasi oleh keahlian 

khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional 

dituntut oleh suatu kode etik. 

Terdapat banyak definisi manajemen yang diajukan oleh para 

tokoh. Perbedaan dan variasi definisi disebabkan oleh sudut pandang dan 

latar keilmuan yang dimiliki para tokoh. Manajemen pada umumnya 

usaha mengatur seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan. Untuk 

mengetahui lebih mendalam tentang pengertian manajemen, berikut akan 

dibahas asal-usul semantic dan makna dasar, awal penggunaan serta 

perkembangan kata manajemen.  

Secara semantis kata manajemen berasal dari kata “to manage” 

yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, 

menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, 

dan memimpin. Kata “management” berasal dari bahasa latin “mano” 

yang berarti tangan, yang kemudian menjadi “manus” yang berarti 

bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, ditambahi imbuhan 
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“agere” yang berarti melakukan sesuatu sehingga menjadi “managiare” 

yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan. 

Manajemen secara istilah (terminologi) menurut Hasibuan (2007:2) 

manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia secara efektif, yang didukung sumber-sumber lain 

dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. 

G. R. Terry (2010) mendefinisikan manajemen sebagai proses khas 

yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya. Sementara itu, menurut Mulyono, 

manajemen ialah sebuah proses yang khas terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan serta evaluasi yang 

dilakukan pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan bersama 

dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Dalam dunia pendidikan manajemen dapat diartikan sebagai perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi dalam kegiatan 

pendidikan untuk membentuk peserta didik yang berkualitas sesuai 

dengan tujuan.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa 

manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan 

segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses yang bertujuan membantu 

siswa dalam belajar. Dengan kata lain pembelajaran adalah seperangkat 

kejadian yang mempengaruhi siswa dalam situasi belajar. Bisa juga 

dikatakan pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah 

usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau 

belajar dengan kehendaknya sendiri. 

Pembelajaran terjadi apabila siswa menghubungkan fenomena baru 

kedalam struktur pengetahuan mereka. Artinya, bahan subjek itu sesuai 

dengan keterampilan siswa dan relevan dengan struktur kognitif yang 

dimiliki siswa. Oleh sebab itu, subjek mesti dikaitkan dengan konsep- 

konsep yang sudah dimiliki para siswa, sehingga konsep-konsep baru 

tersebut benar-benar terserap olehnya. Dengan demikian, faktor 

intelektual-emosional siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran bukan hanya sekedar menekankan pada pengertian konsep-

konsep belaka, tetapi bagaimana melaksanakan proses pembelajarannya 

dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran tersebut, sehingga 

pembelajaran tersebut menjadi benar-benar bermakna. 

Berdasarkan pengertian ini, manajemen pembelajaran adalah segala 

sesuatu pengaturan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. 

Pada dasarnya manajemen pembelajaran merupakan pengaturan semua 

kegiatan, baik dari segi kurikulum inti maupun penunjang berdasarkan 

kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya, oleh Departemen Agama 

atau Departemen Pendidikan Nasional.
 

Manajemen pembelajaran 

mengacu pada upaya mengatur aktifitas pembelajaran berdasarkan 



20 

 

konsep- konsep dan prinsip-prinsip penilaian agar tercapai secara lebih 

efektif, efisien dan produktif yang diawali dengan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

Manajemen pembelajaran yang baik tidak hanya mengacu pada 

fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengelolaan, pengawasan serta 

evaluasi) saja. Manajemen pembelajaran juga harus memperhatikan 

potensi peserta didik serta mampu mengarahkan peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan 

sesuatu, hidup dalam kebersamaan dan mengaktualisasikan diri. Dengan 

demikian manajemen pembelajaran perlu: 1) berpusat pada peserta didik; 

2) mengembangkan kreatifitas peserta didik; 3) menciptakan kondisi 

yang menyenangkan dan menantang; 4)bermuatan, nilai, etika, estetika, 

logika, dan kinestetika, dan 5) menyediakan pengalaman belajar yang 

beragam.  

b. Manajemen Pembelajaran Sebagai Fungsi 

Manajemen sebagai fungsi merupakan unsur-unsur dasar yang ada 

dalam proses manajemen yang dapat dijadikan acuan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen 

pembelajaran pada dasarnya tidak berbeda dengan fungsi-fungsi 

manajemen pada umumnya, namun terdapat perbedaan pada praktek 

pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen tersebut diantaranya adalah: 

Menurut Abudin Nata (2009: 85):  
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1) Perencanaan 

Proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala 

sesuatu secara sistematis melahirkan keyakinan yang berdampak pada 

melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. 

Perencanaan merupakan suatu proses berfikir. Ini berarti bahwa semua 

pekerjaan harus diawali dengan perencanaan. Tuhan memberikan kepada 

kita akal dan ilmu guna melakukan suatu ikhtiar, untuk menghindari 

kerugian atau kegagalan. Ikhtiar disini adalah suatu konkrentasi atau 

perwujudan dari prosesberfikir dan merupakan konkretansi dari suatu 

perencanaan. 

Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya 

untuk dilaksanakan pada satu periode tertentu dalam rangka mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Langkah-langkah dalam membuat sebuah 

perencanaan yang baik yakni: yang pertama adalah situational analysis 

(analisis situasi), dilanjutkan dengan alternative goals and plans (tujuan 

dan rencana alternatif), kemudian langkah yang selanjutnya adalah goal 

and plan evaluation (evaluasi tujuan dan rencana), tahap yang keempat 

goal and plan selection (pemilihan tujuan dan rencana), dan diakhiri 

dengan implementation (penerapan). 

Perencanaan berkaitan dengan penentuan tujuan atau sasaran yang 

hendak dicapai, menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan menjadi salah 

satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Tanpa adanya 
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perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan 

bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.  

2) Penggerakan 

Actuating atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan 

yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjut kegiatan 

yang ditetapkan oleh unsur perencanan dan pengorganisasain agar tujuan-

tujuan dapat tercapai. Actuating merupakan fungsi manajemen yang 

kompleks yang merupakan ruang lingkup yang cukup luas serta sangat 

berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Actuating merupakan 

pusat sekitar aktivitas-aktivitas manajemen. Actuating pada dasarnya 

adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien. Fungsi actuating berhubungan erat 

dengan sumber daya manusia, oleh karena itu seorang pemimpin 

pendidikan Islam dalam membina kerjasama, mengarahkan dan 

mendorong kegairahan kerja bawahannya perlu memahami faktor-faktor 

manusia dan pelakunya. 

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk mengusahakan agar para 

anggota melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Semua anggota 

harus dimotivasi untuk segera melaksanakan rencana dalam aktivitas 

konkret yang diarahkan pada tujuan lembaga. Dengan selalu mengadakan 

komunikasi yang baik, kepemimpinan yang efektif, membuat perintah 

dan instruksi serta mengadakan pengawasan kepada anggota. 

Pelaksanaan atau penggerakan dilakukan setelah sebuah lembaga 
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memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki 

struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana 

program. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan, yaitu 

pengarahan, bimbingan, komunikasi, serta koordinasi. 

3) Pengawasan 

Pengawasan merupakan langkah penentu terhadap apa yang harus 

dilaksanakan, sekaligus menilai dan memperbaiki, sehingga 

pelaksanaannya sesuai dengan rencana serta terwujudnya secara efektif 

dan efisien. Pengawasan merupakan suatu usaha untuk meneliti kegiatan- 

kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengawasan juga 

merupakan suatu upaya penyesuaian antara rencana yang telah disusun 

dengan pelaksanaan atau hasil yang benar-benar dicapai. 

Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal yaitu 

atasan dapat melakukan kontrol terhadap bawahannya. Demikian pula, 

bawahan juga dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Cara 

tersebut diistilahkan dengan sistem pengawasan melekat yang lebih 

menitikberatkan pada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja. 

Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah 

kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan 

dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan 

diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. 

Dalam dunia pendidikan, pengawasan merupakan proses yang 
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terus-menerus dilakukan untuk menjamin terlaksananya perencanaan 

pendidikan secara konsekuen. Pengawasan dibagi menjadi tiga yaitu :  

a. Pengawasan bersifat top down, yakni pengawasan yang dilakukan 

dari atasan langsung kepada bawahan. 

b. Pengawasan yang bersifat bottom up, yakni pengawasan yang 

dilakukan dari bawahan kepada atasan. 

Pengawasan yang bersifat melekat, yakni pengawasan yang 

termasuk pada pengawasan diri (self control). Dimana atasan dan 

bawahan senantiasa mengawasi dirinya sendiri. Pengawasan ini lebih 

menitikberatkan pada kesadaran pribadi, introspeksi diri, dan upaya 

menjadi suri tauladan bagi orang lain. 

Pengawasan merupakan suatu faktor penunjang penting terhadap 

efesiensi organisasi, demikian juga perencanaan, pengorganisasian dan 

pengarahan. Pengawasan merupakan suatu fungsi yang positif dalam 

menghindari dan memperkecil penyimpang- penyimpangan dari sasaran-

sasaran atau target yang direncanakan. Inti sistem pengawasan ada empat: 

a.  Sasaran/target, rencana, kebijaksanaan, norma/standar, kriteria atau 

ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Cara mengukur kegiatan 

(mencari tingkat perkembangan/kemajuan atau pengarahan gerak ke 

sasaran. 

b. Cara membandingkan kegiatan dengan kriteria.  

c. Memakanisme tindak korektif. 
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4) Evaluasi 

Menurut Hikmat (2009: 125) dengan melaksanakan evaluasi 

dapat diketahui kesalahan- kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang 

terjadi selama masa pelaksanaan program. Yang nantinya dapat dilakukan 

perbaikan-perbaikan serta mendapatkan solusi yang tepat, yang mampu 

mengatasi kesalahan atau kekurangan selama masa pelaksanaan 

program.Evaluasi sebagai fungsi manajemen merupakan aktivitas untuk 

meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses 

keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai rencana atau program yang 

telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.  

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan program. Sehingga akan ditemukan indikator yang 

menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan. Hasil dari evaluasi 

menjadi dasar perumusan solusi alternatif yang dapat memperbaiki 

kelemahan dan meningkatkan keberhasilan di masa mendatang. Sebagai 

fungsi manajemen, evaluasi berfungsi untuk meneliti dan mengetahui 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan dalam proses mencapai 

tujuan pembelajaran. Dengan mengetahui kesalahan atau kekurangan, 

perbaikan selanjutnya akan dilakukan dengan tepat karena telah 

ditemukan penyelesaian masalah yang sesuai. Sebagaimana para pendidik 

dalam melaksanakan kegiatan mengajar kepada anak didiknya, untuk 

mengetahui tingkat prestasi anak, maka dilaksanakanlah sebuah evaluasi. 
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3. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

 Muhammad Ali (2002:4) manajemen pembelajaran dikenal 

sebagai Interaksi antara unsur-unsur pengajaran yang berbeda, yang 

secara umum dapat dipecah menjadi tiga unsur utama guru, isi atau materi 

pelajaran, dan siswa. Menurut Atam Destam, (2002) Sejak manajemen 

pembelajaran telah dipraktekkan selama beberapa tahun, kegiatan belajar 

mengajar cenderung "instan" disaring dari pesan nilai yang menyertainya, 

sebagai proses pendidikan, dan akibatnya, kegiatan belajar mengajar 

menjadi "kering" dan hanya melibatkan transfer ilmu.  

Jika kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara ini, baik 

siswa maupun guru akan mengalami kejenuhan, sehingga sulit untuk 

meningkatkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar dan mengajar. 

Akibatnya, tahap selanjutnya adalah mencari cara untuk mengubah 

paradigma belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan 

nyaman.Berbicara tentang manajemen pembelajaran PAI sebenarnya 

tidak jauh berbeda dengan manajemen pembelajaran pada umumnya, 

pada pembahasan ini akan dibahas beberapa hal sebagai berikut: 

a. Perencanaan pembelajaran PAI  

Untuk mengembangkan teknik dan produk pembelajaran baik di 

tingkat makro maupun mikro, perencanaan pembelajaran adalah proses 

mendefinisikan keadaan untuk pembelajaran. 

Menurut jaya (2019:18) bahwa: 

“Perencanaan pembelajaran adalah suatu pemikiran atau 

persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar/aktivitas 
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pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran 

serta melalui langkah-langkah pembelajaran, perencanaan itu 

sendiri, pelaksanaan dan penilaian, dalam rangka pencapaian 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan”. 

 

Perencanaan pembelajaran harus dipandang sebagai alat yang 

dapat membuat pengelola pendidikan lebih efektif dalam menjalankan 

kewajiban dan perannya. Perencanaan pembelajaran dapat membantu 

dalam mencapai tujuan atau sasaran secara lebih efisien, sesuai jadwal, 

dan dengan menawarkan peluang untuk lebih siap dikelola dan dipantau 

dalam pelaksanaannya. Akibatnya, perencanaan pembelajaran sebagai 

komponen manajemen sering memegang posisi yang sangat signifikan 

dan menentukan.Suatu perencanaan yang sistematik mempunyai daya 

ramal dan kontrol yang baik. Proses ini dapat berjalan dengan baik 

apabila kita:  

1) Merumuskan kebutuhan (need assesment) secara spesifik dan nyata.  

2) Menggunakan logika, proses setapak demi setapak, untuk menuju 

perubahan yang diharapkan. 

3) Memperhatikan macam-macam pendekatan dan memilih yang lebih 

sesuai dengan situasi dan kondisi. 

4) Menetapkan mekanisme “feedback” yang memberitahukan kemajuan 

kita, identifikasi hambatan-hambatan dan menunjukkan perubahan-

perubahan yang diperlukan, dan  

5) Menggunakan istilah serta langkah yang jelas, mudah 

dikomunikasikan dan dipahami orang lain.  
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Dengan demikian, selalu ada pilihan yang dapat diakses untuk 

mencapai tujuan, diantaranya memilih pendekatan yang ideal berdasarkan 

evaluasi atau pertimbangan saat membuat rencana pelajaran. Selain itu, 

harus memperhatikan unsur-unsur lain yang penting ketika membuat 

pilihan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 

sebelumnya secara efektif dan efisien, kegiatan pembelajaran harus 

mengikuti rencana dasar, atau panduan, dan perencanaan pembelajaran 

secara khusus berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan guru tentang 

kekurangan dan kelebihan program pembelajaran yang mereka buat dan 

upaya mereka sendiri. meningkatkan standar pengajaran. Seorang guru 

pasti memiliki kekurangan dalam metode, alat, dan cara penyajian materi 

lainnya. 

Membuat rencana pembelajaran (designing learning) pada 

umumnya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan yang akan digunakan guru dan 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dibuat jelas dalam desain. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran PAI 

Interaksi antara siswa dengan lingkungannya dapat dianggap 

sebagai pengalaman atau proses belajar, menunjukkan bahwa belajar tidak 

hanya berlangsung di dalam kelas. Oleh karena itu, seorang guru harus 

dapat berbagi pengalaman belajar yang dimiliki siswa selama proses 

Pendidikan. Pencapaian tujuan pembelajaran yang direncanakan juga dapat 

dicapai dengan membuat pembelajaran menjadi menarik dan 

menyenangkan dengan menggunakan media yang menarik perhatian siswa. 
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Semua itu terlihat dari pendekatan inovatif seorang guru dalam memimpin 

proses belajar mengajar. Menurut Gagne dalam buku Muhammad 

Fathurrohman dan Sulistyorini (2012:9) pembelajaran adalah serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar 

pada siswa. 

c. Penggerakan Pembelajaran PAI 

Husna Amalia (2019:136) menjelaskan bahwa George R Terry 

mendefinisikan penggerakan sebagai upaya untuk memotivasi anggota 

tim untuk bekerja menuju pencapaian tujuan organisasi atau institusional. 

Husna Amalia menarik kesimpulan dari definisi G.R. Terry bahwa 

individu yang produktif adalah tindakan yang mendorong orang untuk 

memenuhi kewajiban dan tugasnya. Membuat rencana dunia nyata dan 

didorong untuk mengejar tujuan yang sesuai dengan bidang spesialisasi 

masing-masing. Selain itu, komponen yang diperlukan untuk 

menggerakkan dalam kepemimpinan adalah sikap dan nilai, hubungan, 

sepervisi, dan disiplin.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap profesional, mampu 

membangun hubungan baik dengan anggota kerja agar dapat 

menggerakkan anggotanya di setiap program kegiatan. Kepala sekolah 

harus mampu menggerakkan guru-guru, begitupula seorang guru harus 

mampu menggerakkan siswa-siswi nya dalam mengembangkan program 

pembelajaran pendidikan agama islam.  

d. Evaluasi Pembelajaran PAI 
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Evaluasi diperlukan untuk menentukan keberhasilan mata 

pelajaran PAI. Teknik dan tujuan proses belajar mengajar serta 

pendidikan secara keseluruhan harus ada dalam evaluasi. Evaluasi yang 

baik harus didasarkan pada tujuan yang diputuskan setelah perencanaan 

yang matang dan dilaksanakan oleh guru untuk siswa. 

Menurut Miswanto (2014) evaluasi yang tidak didasarkan pada 

tujuan yang telah ditetapkan, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. 

Sementara Sukardi (2011:1) Prosedur evaluasi yang dijelaskan harus 

sesuai dengan jenis tujuan yang biasanya diungkapkan dalam bahasa 

perilaku. Evaluasi merupakan salah satu hal terberat dan menantang yang 

harus disadari oleh guru karena tidak semua perilaku dapat dinyatakan 

dengan metode evaluasi yang sama.  

Mahmudi (2011) Evaluasi ini penting karena fakta bahwa 

pengambilan keputusan sampai pada kesimpulan di akhir proses. Pilihan 

ini berkaitan dengan nilai dan keunggulan evaluasi. Ruang lingkup 

evaluasi lebih besar dari pada penilaian. Sedangkan penilaian terutama 

dikonsentrasikan pada beberapa elemen yang termasuk dalam area 

tersebut. Jika sistem pembelajaran menjadi pokok penilaian, maka 

evaluasi, bukan penilaian, adalah ungkapan yang tepat untuk 

menggambarkan.  

4. Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Menurut Rifqi Amin (2015: 4) pengembangan diartikan sebagai 

proses, cara, dan perbuatan mengembangkan. Kata pengembangan bisa 

berarti menjadi besar, lebih luas, lebih sempurna. Jadi pengembangan 
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adalah suatu proses kerja cermat dalam rangka merubah keadaan menjadi 

lebih baik dan lebih luas pengaruhnya dari sebelumnya. Selama kegiatan 

tersebut dilakukan dengan tujuan penyempurnaan maka itulah yang 

dinamakan pengembangan. Sedangkan, pengertian program didefinisikan 

sebagai rancangan kegiatan selama satu periode atau satu tahun. Jadi, 

pengembangan program adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan 

penyempurnaan program.  

Pada implementasi pengembangan program pembelajaran, usaha 

ini dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki 

kemampuan atau kompetensi dalam merancang atau mendesain dan 

mengembangkan sumber belajar yang diperlukan. Irwan (2020: 56) 

mengungkapkan pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

adalah rancangan kegiatan yang akan dikembangkan oleh guru dalam 

rangka mencegah stagnasi dalam pembelajaran. Sehingga seorang guru 

bidang studi Pendidikan Agama Islam idealnya mampu melakukan 

pengembangan pendidikan agama islam secara adaptif dan kreatif.  

Hal ini sangat penting karena para pendidiklah yang selalu 

berinteraksi dengan peserta didik dan tidak bisa dipungkiri mereka banyak 

mengetahui tentang keadaan pendidikan Islam di lapangan. Konsep yang 

dikeluarkan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah belum tentu bisa 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di semua lembaga pendidikan 

sebab setiap lembaga memiliki permasalahan dan cara penanganan 

berbeda.  



32 

 

Menurut Rifqi Amin (2015: 10-11) bahwa figur pendidiklah yang 

memiliki peranan penting dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam khususnya di sekolah. Sedangkan Mahfud Junaedi 

(2007:129) mengatakan pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dilakukan melalui cara sebagai berikut: 

a. Merumuskan metode pembelajaran mulai dari awal pembelajaran 

hingga akhir berdasarkan kompetensi dasar (KD) 

b. Menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkan berdasarkan 

kompetensi dasar dan pengembangan kurikulum. Strategi yang dipilih 

guru harus berdasarkan karakteristik siswa dan tujuan yang akan 

dicapai dalam kurikulum  

c. Menyusun silabus sesuai kurikulum yang berlaku dan indikator pada 

kompetensi dasar.  

d. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan 

silabus yang telah disusun. 

e. Melakukan proses belajar-mengajar sesuai RPP yang telah dibuat  

f. Mengevaluasi seluruh proses yang telah dilakukan untuk mengukur 

pencapaian keberhasilan suatu proses pembelajaran.  

Berdasarkan poin-poin yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan 

bahwa sebuah perencanaan program pembelajaran itu sangat penting dan 

tidak bisa ditiadakan. Namun, tidak cukup dengan hanya sebuah program, 

akan tetapi seorang pendidik harus kreatif mengembangkan program 

pembelajaran sesuai kebutuhan siswa.  
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Dalam pengembangan program pembelajaran, ada beberapa yang 

perlu diperhatikan dalam pengembangannya, diantaranya: 

a. Kurikulum  

Pendidikan dan kurikulum merupakan hal yang tidak bisa 

dipisahkan, karena kurikulum dengan pendidikan memiliki keterkaitan 

satu sama lain. Menurut Baharun (2017:6) kurikulum sekolah adalah 

perangkat strategis untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia 

baik jangka pendek maupun jangka panjang, kurikulum sekolah juga 

memiliki koherensi yangaamat dekat dengan upaya pencapaian tujuan 

sekolah dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu perubahan dan pembaruan 

kurikulum harus mengikutigperkembangan, menyesuaikanckebutuhan 

masyarakat dan menghadapi tantangan yang akan datang serta menghadapi 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Para pakar pendidikan menyatakan bahwa fungsi utamaasekolah 

adalah pembinaan dan pengembangan semua potensi individu, terutama 

pengembangan potensiifisik, intelektual, dan moral setiap peserta didik. 

Jadi, sekolah harus berfungsi sebagai tempat pendidikan formal 

untukmmengembangkan semua potensi peserta didik sebagai sumber 

dayaamanusia. 

Kurikulummberperan penting dalam seluruh proses pendidikan, 

terutama dalam hal mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dalam kurikulum, 

ada rencana yang berpedoman tentang jenis,ddan isi serta proses atau 

tindakan yang akan dilakukan dalam pendidikan. Kurikulum 
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dalamppendidikan memiliki peranan penting guna mencapai tujuan 

pendidikan. Dengan adanyakkurikulum, maka kurikulum dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai warisan budaya masa lalu 

yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Peranan kurikulum pada 

hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi pada masaLlampau. 

Peranan ini disesuaikan dengan kenyataan pendidikan yang merupakan 

proses sosial.  

Selain itu, kurikulum sangat menekankanbbahwa kurikulum harus 

mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan 

zaman. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa 

dalam belajar. Sebagaimana ungkapan Aziz Muslimin dan Mutakallim 

(2019:74) menjelaskan bahwa masalah pendidikan saat ini 

masihamengkambing hitamkan kurikulum, kurikulum dibuat asal-asalan, 

kualifikasi guru dan dosen yang rendah, dan tidak adanya perubahan 

mindset mengenai pendidikan. Mahasiswa selalu dituntut memiliki 

kompetensi, namun cukup banyak pula dosen yang tidak mengupdate 

metodologi pembelajaran. Umumnya, masih menggunakan metode 

konvensional atau menoton yang kurang menarik bagi siswa dan 

mahasiswa. Hanya mendengar, menyimak lalu mengerjakan tugas tanpa 

ada feedback dari peserta didik. 

Dalam mengembangkan kurikulum, guru memiliki peran yang 

sangat penting. Keberhasilan pengembangan kurikulum terletak pada guru. 

Akan tetapi, itulah yang masih menjadi kelemahan pendidikan sekarang 
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karena guru kurang mumpuni dalam mengembangkan kurikulum. Tidak 

bisa dipungkiri ada sebagian guru yang masih belum paham apa itu 

kurikulum. Ini berdampak kepada peserta didik pada saat menerima materi 

pembelajaran. guru hanya menyampaikan tanpa ada perubahan dan hasil 

yang diperoleh oleh peserta didik. Sebagian guru beranggapan bahwasanya 

kurikulum hanya terlibat dengan materi pembelajaran. Akan tetapi, 

sebagaimana yang diketahui bahwasa kurikulum adalah semua hal yang 

bersangkutan dengan sekolah dan menghasilkan proses belajar. 

b. Rencana Program Pembelajaran  

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan panduan guru atau 

dosen dalam kegiatan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

disusun untuk setiap kali pertemuan. Kegiatan pembelajaran 

dikembangkan dari tujuan pembelajaran yang mengacu pada indikator 

kompetensi. Sa’bani (2021: 14) mengungkapkan bahwa setiap guru 

hendaknya menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

digunakan sebagai kendali dan pedoman dalam melaksanakan 

pembelajaran. Mutu/tidaknya proses dan hasil pembelajaran sangat 

ditentukan oleh mutu atau tidaknya RPP yang disusun. Dengan demikian, 

guru harus memiliki kompetensi menyusun RPP secara baik. Ukuran 

kebaikan RPP yang disusun guru adalah sesuai dengan pedoman yang ada, 

yaitu Permendiknas 41 tahun 2007. Selain itu, RPP yang baik tepat untuk 

para siswa dan madrasahnya. 
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Chamisijatin (2008: 4) menagatakan komponen-komponen penting 

yang harus ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi; Standar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator kompetensi, 

deskripsi materi, model dan metode pembelajaran, skenario pembelajaran, 

dan penilaian. Standar kompetensi berpedoman pada silabus yang sudah 

dikembangkan kemudian dijabarkan dalam bentuk kompetensi dasar. 

Kompetensi dasar merupakan standar minimal yang harus di capai oleh 

peserta didik. 

Seorang guru atau dosen boleh mengembangkan kompetensi dasar 

disesuaikan dengan kompleksitas materi pelajaran, kompleksitas 

karakteristik peserta didik, dan waktu yang tersedia. Selanjutnya 

kompetensi dasar diuraikan kembali ke dalam indikator-indikator 

kompetensi. 

c. Metode  

Metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan 

guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas, terutama dalam 

konteks transfer of knowledge dan transfer of values. Matode tersebut 

membantu guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga 

kompetensi yang direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. Helmi 

(2016: 226) mengatakan ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, 

ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik 

menunjukkan kelesuan, ketika minat anak didik semakin berkurang dan 

ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru 

sampaikan, ketika itulah guru mempertanyakan faktor penyebabnya dan 
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dan berusaha mencari jawabannya secara tepat. Karena apabila tidak, 

maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. Karenanya, efektivitas 

penggunaan metode patut dipertanyakan.  

Kegagalan seorang guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi 

apabila pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan 

pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. 

Karena itu, idealnya seorang guru harus mengetahui kelebihan dan 

kelemahan dari beberapa metode pengajaran. 

Metode pembelajaran menekankan pada cara untuk melakukan 

proses pembelajaran yang berperan dalam proses menyebarkan ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai. Metode pembelajaran tidak sekedar untuk 

membuat peserta didik faham terhadap materi yang diajarkan tapi juga 

adalah membuat peserta didik menguasai nilai-nilai luhur kehidupan.   

d. Strategi  

Menurut Djamarah dan Zain (2002:5) hubungan strategi dengan 

belajar mengajar, bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan 

peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan yang digariskan. Ahmadi dan Joko (2005:11) menyatakan bahwa 

strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam 

bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, jika dihubungkan 

strategi dengan kegiatan belajar megajar maka strategi bisa diartikan 

sebagai pola umum kegiatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.  
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Strategi merupakan seperangkat rencana yang digunakan oleh guru 

untuk mempengaruhi dan pendayagunaan kelebihan atau potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi di 

dalam pengajaran secara menyeluruh. Hamalik dalam Bisri (2022:511) 

mengatakan bahwa: “Strategi pengajaran adalah keseluruhan metode dan 

prosedur yang menitikberatkan pada kegiatan siswa dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan tertentu’’. 

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa strategi 

pembelajaran diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan dalam 

mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Strategi dalam pembelajaran adalah suatu proses yang sangat 

berkaitan dengan pemyampaian materi dalam upaya mecapai kompetensi. 

Pembelajaran perlu didesain dengan baik, karena melibatkan interaksi 

peserta didik, guru dan sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar.  

Pengembangan program pembelajaran harus memiliki strategi yang 

matang dimulai dari strategi pembuka sampai pada strategi mengakhiri 

pembelajaran agar anak-anak tidak merasa jenuh dalam belajar. Hadirnya 

semangat belajar siswa adalah salah satu kunci suskesnya sebuah 

pembelajaran.  

5. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Lingkup 

Akidah. 

Akidah memiliki arti kepercayaan. Menurut syara’, kepercayaan 

(akidah) ialah iman yang kokoh terhadap segala sesuatu yang disebut 

secara tegas di dalam Al- Qu’an dan hadits shahih. Seperti iman kepada 
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Allah SWT, iman kepada malaikat Allah SWT, iman kepada kitab- kitab 

Allah SWT, iman kepada Rasul-rasul Allah SWT serta iman kepada 

Qodho’ dan Qodarnya Allah SWT. Adapun manajemen pembelajaran 

akidah adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan pembelajaran akidah 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar.
 

Berdasarkan ketentuan diatas sekolah diberi 

kebebasan untuk mengembangkan variasi pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan, potensi dan kebutuhan peserta didik, tetapi juga tidak keluar 

dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan.  

b. Pelaksanaan pembelajaran akidah 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan aplikasi dari perencanaan 

pembelajaran yang telah dibuat oleh para pendidik. Dalam pembelajaran 

akidah metode yang paling baik adalah metode yang dapat menyentuh 

perasaan dan pikiran murid. dalam melaksanakan pembelajaran akidah 

guru bisa memulai pembelajaran dengan memberikan pengantar yang 

berkaitan dengan materi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan 

uraian-uraian materi ajar bisa menggunakan berbagai macam metode, 

misalkan metode ceramah dan diskusi. Dilanjutkan dengan memberikan 

kesimpulan dari apa yang telah diajarkan. 

c. Pengawasan pembelajaran akidah 
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Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai. Berkaitan 

dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan 

(performansi) serta bilamana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang 

memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai 

dengan standar yang diharapkan. Agar kegiatan pengawasan berjalan 

dengan efektif dapat dilakukan tiga tahapan berikut: yang pertama adalah 

tahapan penetapan alat pengukuran, tahapan yang kedua adalah 

mengadakan penilaian dan tahapan yang ketiga adalah membuat perbaikan. 

Dalam pengawasan pembelajaran akidah kiranya juga akan lebih efektif 

bila guru membuat tiga tahapan yang telah dijelaskan. Melalui kegiatan 

pengawasan pembelajaran ini, guru dapat mengetahui sejauh mana proses 

pembelajaran sudah berlangsung, serta guru mampu membuat feedback 

pembelajaran akidah selanjutnya. 

d. Evaluasi pembelajaran akidah. 

Evaluasi pembelajaran dibagi menjadi dua, evaluasi pembelajaran 

secara tertulis dan evaluasi pembelajaran secara lisan. Evaluasi 

pembelajaran akidah juga menggunakan evaluasi secara lisan maupun 

tulisan. Evaluasi secara lisan bisa diberikan pada saat pembelajaran 

berlangsung, sedangkan evaluasi tertulis bisa dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran, bisa berupa evaluasi bulanan maupun per semester.  

6. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Lingkup Akhlak 

a. Perencanaan pembelajaran akhlak 

Dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang 
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sudah dituangkan di dalam silabus, guru harus menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP merupakan pegangan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam menyusun RPP guru 

setidaknya mencantumkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber 

pembelajaran serta penilaian. 

b. Pelaksanaan pembelajaran akhlak 

Dalam mengajarkan pendidikan akhlak, seorang guru bisa 

menggunakan metode bercerita untuk menceritakan kehidupan sehari-

hari yang mampu membawa pengaruh besar dalam jiwa anak. 

emudian guru bersama-sama dengan murid menelaah isi dari cerita 

yang telah disampaikan. 

c. Pengawasan pembelajaran akhlak. 

Pengawasan sebagai tahap proses manajemen yang keempat 

adalah proses yang menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan 

oleh organisasi dituntut ke arah pencapaian sasaran atau target yang 

direncanakan. Inti dari proses pengawasan adalah untuk menentukan 

apakah suatu kegiatan mencapai hasil-hasil yang dikehendaki atau 

tidak. Dalam pengawasan pembelajaran akhlak guru memantau 

perkembangan peserta didik sudah sejauh mana peserta didik 

memahami materi pembelajaran akhlak. Dalam mengawasi proses 

pembelajaran akhlak guru hendaknya membuat alat pengukuran yang 

akan digunakan untuk mengawasi perkembangan peserta didik 
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terhadap materi pembelajaran akhlak, selanjutnya mengadakan 

penilaian dan yang terakhir adalah membuat perbaikan. 

d. Evaluasi pembelajaran akhlak 

Evaluasi pembelajaran akhlak bisa dilakukan guru dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan setelah kegiatan pembelajaran, 

seperti meminta murid untuk memberikan contoh-contoh yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. Bisa juga guru menggunakan 

checklist untuk melihat perubahan tingkah laku murid sesudah 

kegiatan pembelajaran. 

 

B. Tinjauan Hasil Penelitian Relevan 

Penelitian ini mengkaji tentang Manajemen Pengembangan Program 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 Bulukumba. 

Berdasarkan beberapa literatur yang peneliti telaah, terdapat beberapa hasil 

penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Karya tulis tersebut 

antara lain: 

1. Eva Andriana (2021) 

Tesis yang berhubungan dengan manajemen pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam ditulis oleh Eva Andriana mahasiswi 

pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar (2021) Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam dengan judul “Manajemen Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 11 Makassar”. Adapun 

hasil dari penelitiannya, antara lain adalah manajemen pembelajaran PAI 
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di SMA Negeri 11 berjalan sesuai mekanisme manajemen pembelajaran 

sehingga motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dengan adanya 

penerapan manajemen pembelajaran PAI. Faktor pendukung dalam 

penerapan manajemen pembelajaran PAI berasal dari internal dan 

eksternal sekolah sedangkan faktor penghambatnya adalah dari internal 

siswa itu sendiri.  

2. Arhanuddin dan Abdul Vijay (2021) 

Dalam jurnal Arhanuddin dan Abdul Vijay (2021) yang diterbitkan 

di ojs3.unpatti.ac.id yang berjudul “Manajemen Pembelajaran” 

mengemukakan bahwa manajemen pembelajaran di sekolah patut 

mendapat perhatian semua pihak. Proses pengelolaan manajemen yang 

baik di suatu sekolah harus dimulai dari tahap perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian dan tindak lanjut. 

Persoalan mutu lulusan diberbagai jenjang dan jenis sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kualitas manajemen pembelajaran yang diterapkan di 

sekolah. Oleh karena itu, guru yang memiliki kinerja manajerial positif 

yang tercermin secara efektif dalam proses belajar mengajar, tentu akan 

memberikan dampak besar terhadap hasil pembelajaran yang dicapai oleh 

peserta didiknya.  

3. Diana Susilawati Sj, Muhammad Anas Ma`arif, Afif Zamron (2021) 

Dalam jurnal Diana Susilawati,dkk yang diterbitkan di DOI: 

https://doi.org/10.31538/tijie.v2i1.21 yang berjudul “Strategi 

pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah” 
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mengemukakan bahwa perencanaan pengembangan program pembelajaran 

agama islam bisa dilihat dalam bentuk perangkat atau program 

pembelajaran yang meliputi pengembangan silabus, rencana tahunan, 

program semester dan persiapan mengajar dalam bentuk rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan kajian standar 

kompetensi. 

4. Heri Amriyanto (2013).  

Pada tesisnya yang berjudul “Manajemen Program Unggulan 

ROHIS dan Keagamaan di SMA Negeri 6 Palembang” mengungkapkan 

bahwa penilitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keunggulan 

pengelolaan program ROHIS dan penerapannya, serta unsur-unsur 

penghambat dan pendukung program di SMA Negeri 6 Palembang. 

Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah sumber daya atau potensi 

siswa dikembangkan melalui penerapan praktis dari apa yang mereka 

pelajari dari mengikuti dan melaksanakan berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler dan insentif keagamaan yang sesuai dengan lingkungan 

belajar dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan kegiatan didasarkan 

pada kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang diselesaikan 

dalam rangka pengembangan adat hidup Islami. 

5. Nurul Hikmah (2019) 

Tesis yang berhubungan dengan manajemen pengembangan 

program pembelajaran PAI adalah tulisan salah seorang alumni mahasiswi 

Pascasarjana UIN Antasari yang berjudul “Manajemen Implementasi 
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kurikulum 2013 PAI pada MAN 2 Model dan SMAN 1 Banjarmasin. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum 

didasarkan pada adanya keterbukaan sesama guru terhadap perubahan 

aturan-aturan yang baru termasuk mensosialisasikan program-program 

baru, meningkatkan kompetensi pendidik, mempersiapkan sarana dan 

prasana serta rancangan biaya yang diperlukan saat pelaksanaan program 

berdasarkan kurikulum pembelajaran yang berlaku. 

Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh kesamaan dengan apa 

yang diteliti peneliti bahwa salah satu faktor pendukung untuk 

menghasilkan penerapan kurikulum pembelajaran yang baik adalah 

dengan merencanakan kurikulum yang tepat.  

Hasil tinjauan relevan yang telah dipaparkan sebelumnya, telah 

ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan terhadap yang menjadi 

fokus penelitian peneliti saat ini. Agar lebih jelas, peneliti membuat hasil 

penelitian pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Eva Andriana/ 

2021  

Manajemen 

Pembelajaran PAI 

Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa 

Pada Masa Pandemi 

Covid-19 di SMA 

Negeri 11 Makassar 

Manajemen pembelajaran 

PAI yang baik akan 

mempengaruhi motivasi 

belajar siswa sehingga minat 

siswa terhadap pelajaran 

meningkat. Manajemen 

pembelajaran PAI 

didukung oleh faktor internal 

dan eksternal sekolah.  

2.  Arhanuddin dan 

Abdul Vijay / 

2021 

Manajemen 

Pembelajaran  

Manajemen pembelajaran di 

suatu sekolah patut mendapat 

perhatian semua pihak. 

Proses pengelolaan 

manajemen yang baik di 

suatu sekolah harus dimulai 

dari tahap perencanaan, 

pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan. 

3. Diana Susilawati 

Sj,Dkk / 2021 

Strategi Pengembangan 

program pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam Sekolah 

Strategi pengembangan PAI 

meliputi pengembangan 

silabus, rencana tahunan, 

program semester, dan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang 

disusun berdasarkan kajian 

standar kompetensi. 

4.  Heri Amriyanto 

/2013 

Manajemen Program 

Unggulan ROHIS dan 

Keagamaan di SMA 

Negeri 6 Palembang 

Manajemen program 

unggulan ROHIS dan 

keagamaan didukung dengan 

kegiatan ekstrakurikuler dan 

intensif keagamaan yang 

dibiasakan di lingkungan 

sekolah sehingga membentuk 

kehidupan islami atau 

kebiasaan yang baik. 
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Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

5.  Nurul Hikmah 

/2019 

Manajemen 

Implementasi 

kurikulum 2013 PAI 

pada MAN 2 Model 

dan SMAN 1 

Banjarmasin 

Implementasi kurikulum 

2013 didasarkan pada adanya 

keterbukaan bagi seluruh 

warga sekolah terhadap 

perubahan pada aturan-

aturan baru yang akan 

diterapkan di sekolah. 

6. Nurul Hidayah 

Alimuddin/ 2022 

Manajemen 

Pengembangan 

Pengembangan 

Program Pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 

25 Bulukumba 

Pengembangan Program 

Pembelajaran PAI di SMPN 

25 Bulukumba ditunjang 

dengan pengembangan 

ekstrakurikuler dan 

intrakurikuler yang meliputi 

pengembangan silabus, RPP, 

rencana semester dan 

tahunan.  

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan alat untuk kepentingan penelitian yang 

mengacu pada pertanyaan. Menurut Suriasoemantri, kerangka berpikir adalah 

penjelasan untuk merangkai semua gejala menjadi suatu penelitian yang 

selesai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, Polancik 

mengklaim bahwa kerangka pemikiran adalah skema yang berfungsi sebagai 

penjelasan dari perkembangan logis dari topik penelitian. Hubungan antar 

variabel dapat diperhatikan dari diagram. 

Berdasarkan teori George.R. Terry bahwa fungsi manajemen 

memperhatikan empat hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan 

evaluasi. Dalam hal ini, keempat fungsi manajemen tersebut yang akan 

menjadi indikator dalam melihat pengembangan program pembelajaran PAI 
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di SMPN 25 Bulukumba. Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada 

bagan di bawah ini.  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manajemen Pengembangan  

P 

Planning Organizing Actuating Controlling 

Program Pembelajaran PAI 

di SMPN 25 Bulukumba 



 
 

49 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:3) metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah (natural setting) dimana posisi peneliti sebagai instrumen kunci.  

Penelitian kualitatif lebih menfokuskan pada makna, penalaran, 

definisi suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Rukin (2019:6-9) 

penelitian kualitatif sejatinya dapat diartikan sebagai aktifitas menelaah suatu 

masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis 

untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya 

(obyektif dan shahih) mengenai dunia alam atau dunia sosial. 

Sementara pendapat Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018: 9) 

tentang penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti 

sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowbaal, tekhnik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.  
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Penelitian kualitatif deskriptif memberikan gambaran secara jelas dan 

alami pada suatu masalah yang diteliti. Melakukan penelitian dengan metode 

kualitatif dapat menjelaskan suatu fenomena yang lebih dalam dan lebih luas 

dengan mengumpulkan data yang efektif kebenarannya yang menunjukkan 

pentingnya kedalaman dan keabsahan suatu data yang diteliti. Pada penelitian 

kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data, maka dapat 

dikatakan bahwa semakin baik pula kualitas penelitian tersebut.  

Penelitian kualitatif deskriptif yang peneliti maksud adalah penelitian 

untuk menghasilkan informasi deskriptif yang berupa gambaran sistematis, 

cermat, mendalam, dan menyeluruh yang sedang terjadi di lapangan guna 

melihat dan memahami gejala-gejala secara mendalam khusunya terhadap 

manajemen pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Negeri 25 Bulukumba. Gejala-gejala yang dimaksud meliputi 

pandangan, pikiran, dan sikap para informan, dan juga meliputi situasi dan 

kondisi yang diobservasi maupun data yang merupakan dukumen sekolah. 

Gejala-gejala tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga data 

yang diteliti bersifat integralistik, jika data tersebut sudah terkumpul, maka 

peneliti mendeskripsikan dalam bentuk uraian/kata-kata yang disusun 

menurut sistematika penelitian ilmiah.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan tesis adalah SMPN Negeri 

25 yang terletak di Batuasang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten 

Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 13 
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Juni 2022 sampai 20 Juli 2022. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di 

SMPN 25 Bulukumba karena: Pertama, Di SMPN 25 ditemukan ada masalah 

yang lebih menonjol yang perlu diteliti. Kedua, Lokasi penelitian mudah 

dijangkau sehingga memudahkan akses peneliti dalam meneliti lebih dalam lagi 

tentang permasalahan yang akan dikaji. Selain itu, karena lokasi penelitian yang 

mudah dijangkau maka biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. 

 

C. Analisis Informan  

Pada penelitian ini, sumber informan utama adalah guru pendidikan 

agama islam SMPN 25 Bulukumba. Sementara guru pelajaran PAI berjumlah 

2 orang dan informan lainnya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

urusan kurikulum serta salah satu siswa SMPN 25 Bulukumba.  

 

D. Sumber Data  

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, data primer 

dan data sekunder.  

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Dalam 

hal ini, data primer yaitu hasil wawancara terhadap guru pendidikan agama 

Islam beserta informan lainnya. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada 

sebelumnya. Dapat berupa dokumen profil sekolah, dan lain-lain.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data secara holistik, integratif dan memperoleh 

relevansi data berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian 
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ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik, yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengamatan (Observation)  

Observasi adalah tekhnik pengamatan langsung terhadap aktivitas 

yang terkait dengan manajemen pengembangan program pembelajaran di 

SMP Negeri 25 Bulukumba. Dalam kegiatan observasi, peneliti mendatangi 

lokasi secara langsung dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 

pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam baik dari segi 

sarana dan prasana maupun sumber daya lainnya. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara mendalam 

(in depth interview), yaitu peneliti bebas mengembangkan pertanyaan tentang 

fokus penelitian sedetail-detailnya kepada informan yang mengetahui atau 

mempunyai informasi tentang fokus yang dibahas. Sugiyono mengatakan 

(2008:73) bahwa pertanyaan yang diajukan berusaha untuk mengungkap 

kondisi yang sebenarnya, bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Teknik 

wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan 

secara lebih terbuka, pihak responden diminta pendapat dan ide-idenya, 

sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan.  

Dalam penelitian ini, tekhnik wawancara adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan informan yang 

telah ditentukan dan yang menjadi informan adalah Kepala Sekolah SMPN 25 



53 

 

Bulukumba, pengembang Kurikulum sekolah SMP 25, Guru PAI dan siswa. 

Dan pada wawancara ini peneliti akan menanyakan terkait perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP 25 Bulukumba.  

3. Dokumentasi (Documentation)  

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, kebanyakan data diperoleh dari 

sumber manusia, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula data 

diperoleh dari sumber lainnya yang dapat digunakan, diantaranya dokumen, 

foto, dan bahan statistic lainnya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti juga 

menggunakan teknik dokumentasi. Data dokumentasi ini digunakan untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. 

Menurut peneliti, teknik dokumentasi sangat perlu digunakan dalam 

penelitian lapangan supaya untuk menyimpan arsip-arsip sekolah, selain itu 

juga memudahkan melihat kembali jika suatu saat nanti dibutuhkan karena 

dapat diputar ulang. Begitupula dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yang berhubungan dengan manajemen pengembangan program 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 25 Bulukumba.  

 

F. Teknik Analisis Data  

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik (2015: 121-122) mengemukakan 

bahwa analisis data kualitatif berbeda dengan analisis data kuantitatif yang 

metode dan prosedurnya sudah pasti dan jelas. Ketajaman analisis data 

kualitatif tergantung kepada kebiasaan peneliti dalam melakukan penelitian 
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kualitatif. Peneliti yang sudah terbiasa menggunakan pendekatan ini, biasanya 

mengulas hasil penelitiannya secara mendalam dan kongkret.  

Menurut Moleong (2014: 248) analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun data secara sistematis yang dapat diperoleh dari 

berbagai macam teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, 

observasi dan dokumentasi, rekaman video/audio dengan cara 

mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting untuk dipelajari, 

serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk lebih jelas dalam setiap 

langkahnya, akan kita bahas bersama di bawah ini. Langkah-langkah tersebut 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan studi wawancara dan dokumentasi terkait dengan manajemen 

pengembangan program pembelajaran PAI di SMP Negeri 25 Bulukumba.  

2. Reduksi Data 

Setelah mengumpulkan data, maka aktifitas selanjutnya adalah reduksi 

data yaitu melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
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penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi 

akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan 

data selanjutnya. Data yang tidak digunakan akan dibuang dan data yang asli 

akan diambil untuk dianalisis. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data bisa berupa teks naratif dan juga dapat berupa grafik, 

matrik, bagan, dan sejenisnya. Dari penyajian data inilah selanjutnya akan 

ditemukan kesimpulan penjelasan terhadap permasalahan yang dilakukan 

peneliti.  

4. Kesimpulan dan Verifikasi  

Setelah melakukan tahap penyajian data, maka langkah selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan dimana peneliti menemukan benang putih atas 

permasalahan yang diteliti, kemudian data-data tersebut diverifikasi dan diuji 

keabsahannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah singkat berdirinya SMP Negeri 25 Bulukumba  

Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bulukumba merupakan 

sekolah kedua tertua di Kecamatan Herlang, Kab. Bulukumba yang 

didirikan pada tanggal 20 November 1984, dibangun di atas lahan seluas 

20.000 M. Sekolah ini awal mulanya hanya SMP swasta yang menumpang 

di SDN 177 Batuasang. Karena belum memiliki bangunan sendiri dan 

guru tetap, maka proses belajarnya di sore hari.  

Seiring berjalannya waktu, calon siswa semakin bertambah banyak 

sehingga memerlukan sarana dan prasana yang lebih besar. Melihat 

kondisi tersebut, maka pemerintah Kecamatan Herlang bersama tokoh 

masyarakat mengusulkan kepada pemerintah atau Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendirikan Sekolah 

Negeri, maka didirikanlah SMP Negeri 2 Herlang Kabupaten Bulukumba 

sebagai cikalbakal SMP Negeri 25 Bulukumba yang sekarang.  

2. Identitas SMP Negeri 25 Bulukumba 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bulukumba merupakan 

Lembaga Pendidikan Formal di bawah naungan Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Drs. Muhammad Jusman selaku 

kepala sekolah. SMPN 25 terletak di Batuasang, Desa Singa, Kecamatan 

Herlang, Kabupaten Bulukumba. Sekolah ini memiliki Nomor Pokok 
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Sekolah Nasional (NPSN): 40304199, Nomor Statistik Sekolah (NSS): 

201191107017, dan memiliki akreditasi A terbaru, berdasarkan sertifikat 

1343/BAN-SM/SK/2019. 

Konsep pembelajarannya menggunakan kurikulum 2013, dan di 

tahun ajaran 2022/2023 ini akan diterapkan uji coba kurikulum merdeka 

(merdeka berubah) di kelas VII.  

3. Visi Misi SMP Negeri 25 Bulukumba 

a. Visi sekolah adalah cerdas, terampil, berprestasi, dan peduli 

lingkungan hidup berdasarkan IMTAQ dan IPTEK  

b. Misi sekolah adalah:  

1) Meningkatkan pengamalan keagamaan dalam kehidupan sehari-

hari, 

2) Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efesien, 

3) Meningkatkan sumber daya manusia di bidang IPTEk, 

4) Menumbuhkembangkan bakat dan prestasi peserta didik di bidang 

akademik, 

5) Bekerjasama dalam mejaga dan melestarikan lingkungan hidup. 

6) Membekali warga sekolah dalam mengendalikan terjadinya 

pencemaran dan pengrusakan lingkungan.  

4. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 

Bulukumba 

Kurikulum adalah faktor terpenting dalam proses pendidikan, 

karena kurikulum merupakan panduan yang berisi gambaran dan 
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perencanaan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum yang 

diterapkan di SMPN 25 Bulukumba menggunakan kurikulum 2013. 

Berdasarkan kurikulum tersebut, kepala sekolah sebagai pihak utama 

menghimbau kepada seluruh pendidik atau dewan guru untuk menerapkan 

dan mengembangkan rencana pembelajaran berdasarkan dengan 

kurikulum yang berlaku. Adapun struktur kurikulum SMPN 25 

Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 

Struktur Kurikulum SMP Negeri 25 Bulukumba Tahun Pelajaran 

2021/2022 
 

MATA PELAJARAN  

 

Alokasi waktu Belajar / Minggu 

VII VIII IX 

Kelompok A    

1.  Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 

3 3 3 

2.  PKN 3 3 3 

3.  Bahasa Indonesia 6 6 6 

4. Matematika 5 5 5 

5. IPA 5 5 5 

6. IPS 4 4 4 

7. Bahasa Inggris 4 4 4 

Kelompok B    

8. Seni Budaya 3 3 3 

9. Penjas Orkes 3 3 3 

10.  Prakarya  2 2 2 

Jumlah Alokasi Waktu / Minggu 38 38 38 

Sumber data: dokumentasi 

 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan di SMP Negeri 25 Bulukumba telah 

diperoleh hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi di lokasi penelitian, peneliti menemukan data terkait apa yang 

menjadi tujuan penelitian. Adapun pada penyajian data ini akan diuraikan 
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mengenai 3 hal, yaitu: Pertama, Program pembelajaran Pendidikan agama 

islam di SMPN 25 Bulukumba; Kedua, Manajemen pengembangan 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 25 Bulukumba; dan Ketiga, Faktor 

pendukung dan penghambat dalam mengembangkan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMPN 25 Bulukumba.  

1. Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 25 

Bulukumba 

Program pembelajaran pendidikan agama islam merupakan 

kumpulan tugas belajar yang terorganisir dalam sebuah lembaga 

pendidikan. Dengan adanya program pembelajaran, akan memudahkan 

guru-guru dalam mencapai tujuan dan pekerjaan juga akan lebih produkti 

dan efisien. Oleh karena itu, setiap guru perlu membuat program 

pembelajaran, Sama halnya di SMP Negeri 25 Bulukumba, guru-guru 

membuat program pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk 

menunjang pengetahuan dan budi pekerti yang baik terhadap siswa. 

Program pembelajaran pendidikan agama islam di SMPN 25 Bulukumba 

dibagi menjadi 2, yaitu: program pembelajaran intrakurikuler dan program 

pembelajaran ekstrakurikuler.  

a. Program pembelajaran Intrakurikuler  

Program pembelajaran intrakurikuler merupakan kegiatan yang 

dilakukan guru dan siswa setiap hari aktif di kelas yang memiliki 

alokasi waktu terbatas. Adapun program pembelajaran intrakurikuler 

adalah: 
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1) Program kegiatan pembelajaran Tatap Muka  

Pembelajaran tatap muka di SMPN 25 Bulukumba dilakukan 

selama 5 hari aktif, dimulai dari hari senin sampai hari sabtu. Semua 

silabus mata pelajaran yang digunakan masih mengacu pada kurikulum 

2013. Berikut wawancara peneliti dengan Dr Muhammad Jusman sebagai 

Kepala Sekolah SMPN 25 terkait dengan program pembelajaran 

pendidikan agama islam.  

“Untuk program pembelajaran PAI, kami di sini masih 

menggunakan kurikulum 2013. Meskipun sekarang sudah mulai 

dilakukan sosialisasi kurikulum merdeka tetapi kami masih 

menggunakan kuriklum 2013. Jadi, ada yang dinamakan 

Kurikulum Satuan Pendidikan dari pemerintah, semua sekolah 

mengikuti kurikulum tersebut. Begitpula kami dan guru-guru di 

sini, saya himbau untuk tetap mengikuti panduan, hanya kreatifitas 

guru yang sangat diperlukan dalam menyusun RPP.” (Wawancara: 

Kamis,23 Juni 2022) 

 

Lebih lanjut disampaikan oleh Muhammad Herman selaku Guru 

Pendidikan Agama Islam SMPN 25 terkait program pembelajaran di SMP 

25 Bulukumba. 

“Terkait program pembelajaran, tentunya semua guru harus 

membuat program pembelajaran, baik mata pelajaran PAI ataupun 

mata pelajaran lainnya. Program pembelajaran yang kita buat 

berupa program semester dan tahunan yang disusun dan 

dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD). Hanya saja kemudian guru meramu dan 

mengembangkannya berupa materi yang sekiranya dapat dipahami 

siswa dengan mudah.” (Wawancara: Senin, 4 Juli 2022) 

 

Berdasarkan kedua penuturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

semua guru harus membuat program pembelajaran dan pembelajaran tatap 

muka di SMPN 25 Bulukumba berlangsung selama 5 hari yang mana 

semua silabus mata pelajaran masih mengacu pada kurikulum 2013. 
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2) Baca Tulis Alquran BTQ) 

Baca Tulis Alquran (BTQ) termasuk program yang telah 

ditambahkan ke kurikulum di SMPN 25 Bulukumba dengan alokasi waktu 

1 jam pelajaran per minggu. Implementasi kurikulum muatan lokal yaitu 

membaca dan menulis alquran (Mulok BTQ) yang merupakan 

pengembangan bahan ajar/materi dalam pembelajaran PAI dalam upaya 

pencapaian kompetensi dan pendalaman materi PAI. 

Dr Muhammad Jusman mengatakan: 

“Setelah diskusi bersama wakasek kurikulum dan guru mata 

pelajaran PAI, maka kami menambahkan mata belajaran BTQ ke 

dalam kurikulum, sebagai upaya pencapaian kompetensi yaitu anak-

anak mampu membaca dan menulis alquran dengan baik. Itu juga 

salah satu program guru agama.”  

(Wawancara: Kamis, 23 Juni 2022) 

 

Selain itu, Ibu Anni juga mengatakan:  

“Secara umum, jadwal mata pelajaran BTQ baru dimasukkan kembali 

ke dalam jadwal. Sebelumnya hanya muatan lokal (mulok), tapi 

untuk penerapan di kelas wajib karena dasar kemampuan anak-anak 

dalam membaca alquran itu masih kurang. Dan untuk pembelajaran 

BTQ hanya satu jam per minggu”. (Wawancara: Selasa, 28 Juni 

2022) 

Hal senada juga diungkap oleh Muhammad Herman mengenai 

pembelajaran baca tulis alquran. 

“Pelajaran BTQ diterapkan sekali seminggu dan itu sebenarnya 

waktunya masih kurang sementara dasar kemampuan siswa masih 

sangat rendah. Tapi, mau tidak mau harus mengikut pada 

kurikulum.”  

(Wawancara: Senin, 4 Juli 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, dapat 

diketahui bahwa dasar kemampuan anak-anak dalam membaca alquran 

masih kurang sehingga dibutuhkan mata pelajaran BTQ sebagai upaya 
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membantu siswa dalam memperbaiki bacaannya. Adapun harapan 

Muhammad Jusman selaku kepala sekolah menyampaikan bahwa kami 

berharap semoga dengan diterapkannya program pembelajaran BTQ ini, 

mampu meningkatkan penulisan dan bacaan siswa menjadi lebih baik.  

b. Program Pembelajaran Ekstrakurikuler  

SMPN 25 Bulukumba juga menerapkan beberapa program 

ekstrakurikuler keagamaan yang mana program ekstrakurikuler ini merupakan 

kegiatan yang di lakukan di luar jam belajar dan kegiatannya banyak di 

lakukan di luar kelas. Adanya program ekstrakurikuler adalah untuk mengasah 

potensi, minat, keterampilan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta 

didik dengan sebaik-baiknya dalam rangka membantu pencapaian tujuan 

pendidikan nasional.  

Ibu Anni selaku guru agama pendidikan islam mengatakan: 

“Beberapa siswa kelas VII pernah saya tanya tentang kemampuannya 

membaca alquran. Mereka menjawab bisa membaca, akan tetapi ketika 

dilakukan tes bacaan ternyata bacaannya masih banyak yang kurang 

tepat. Ada juga yang lancar tapi makharijul hurufnya (pelafalan huruf-

hurufnya) masih perlu dibenahi. Untuk program kegiatan Tahsin ini, 

saya menggunakan metode dirosah dan saya melihat ada 

perkembangan dari sebelumnya.” (Wawancara: Selasa, 28 Juni 2022) 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka guru pendidikan agama islam 

SMPN 25 Bulukumba berinisiatif untuk menghadirkan program tahsinul 

qiro’ah sebagai program ekstrakurikuler. Ibu Anni selaku guru pendidikan 

agama islam sekaligus pembina program ekstrakurikuler keagamaan 

menjelaskan bahwa tahsinul qira’ah (perbaikan bacaan alquran) ini dilakukan 

atas dasar kemampuan baca alquran pada siswa/siswi SMPN 25 Bulukumba 

yang masih terbilang rendah. 
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Sementara bapak Muhammad Jusman menyampaikan:  

“Ada juga program pesantren kilat yang memang pelaksanaannya hanya 

di bulan Ramadhan. “Kegiatan pesantren kilat Ramadhan telah diatur 

perencanaannya di awal tahun ajaran baru dan merupakan salah salah satu 

kegiatan pemerintah yang wajib. Materi keagamaan yang diajarkan juga 

beragam berupa, perbaikan bacaan sholat, tilawah, dhuha, hafalan dan 

pengayaan lainnya termasuk materi pilihan mata pelajaran PAI yang 

masih dianggap kurang di kelas.” (Wawancara: Kamis, 23 Juni 2022) 

  

Selain itu, hal senada disampaikan oleh bapak Muhammad Herman 

ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjelaskan sebagai 

berikut.  

“Alhamdulillah ada beberapa program pembelajaran ekstrakurikuler. Ada 

tahsin, pekan keterampilan dan pentas seni PAI. Pekan Keterampilan dan 

Pentas Seni seperti kegiatan lomba ceramah, lomba azan, lomba hafal 

surah pendek, dan juga cerdas cermat tentang materi agama. Namun pada 

tahun 2021 tepatnya dibulan juli, SMPN 25 Bulukumba untuk pertama 

kalinya melaksanakan proses belajar-mengajar secara tatap muka, 

sehingga belum semua kegiatan tersebut kembali berjalan normal seperti 

biasa, hanya lomba azan, lomba ceramah, dan surah pendek.” 

(Wawancara: Senin, 4 Juli 2022) 

 

Berdasarkan ulasan tersebut, diketahui bahwa salah satu program 

pembelajaran pendidikan agama islam di SMPN 25 Bulukumba yang 

menunjang pengembangan pembelajaran PAI yaitu menerapkan program 

tahsinul qira’ah dengan metode dirosah yang menurut ibu Anni memberikan 

dampak yang baik bagi siswa SMPN 25 Bulukumba sehingga program ini 

akan terus dikembangkan kedepannya, begitu juga dengan kegiatan pesantren 

kilat Ramadhan dan pekan pentas seni PAI. Program – program tersebut bisa 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.2. Program pembelajaran PAI 

Program Kegiatan Intrakurikuler Program Ekstrakurikuler 

1. Tatap muka 

2. Baca Tulis Alquran 

1. Tahsinul Qira’ah 

2. Pesantren Kilat 

3. Pekan Keterampilan dan Pentas 

Seni 

4. Program pembiasaan dan akhlakul 

karimah  

 

Selain program-program kegiatan yang telah dipaparkan di atas, guru 

pendidikan agama islam juga menyampaikan bahwa ada program pembiasaan 

akhlakul karimah yang diterapkan di SMPN 25 Bulukumba. Siswa diajari dan 

dibiasakan untuk mengamalkannya baik di lingkungan sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah.  

Membentuk karakter yang baik perlu pengulangan berkali-kali. Orang 

bijak mengatakan “Ala Bisa Karena Biasa”. Pembiasaan akhlakul karimah 

yang selalu dibiasakan kepada peserta didik SMPN 25 Bulukumba adalah 

budaya senyum, sapa, santun, sholat dhuha, tilawah, sholat zuhur berjama’ah, 

sholat jumat, infaq, dan latihan pidato keagamaan.  

Pembiasaan akhlakul karimah tersebut, merupakan salah satu bentuk 

upaya pengembangan pembelajaran PAI agar mencerminkan kepribadian 

muslim dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang islami. Namun, 

berdaasarkan informasi dari salah seorang guru agama SMPN 25 Bulukumba 

mengatakan bahwa program pembiasaan tersebut belum teraplikasi secara 

efektif dan efisien, ditinjau dari banyaknya murid yang masih berkeliaran di 

waktu dhuha sehingga pembiasaan dhuha dan tilawah masih belum optimal. 
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Sementara kebiasaan baik lainnya tetap berjalan sebagaimana dengan waktu 

pelaksanaannya.  

Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian tentang program 

pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba meliputi program ekstrakurikuler 

dan program ekstrakurikuler. Pengembangan program intrakurikuler PAI 

berupa kegiatan tatap muka dan pembelajaran baca tulis alquran (BTQ) 

sedangkan untuk pengembangan program ekstrakurikuler PAI ada 4, yaitu: 

tahsinul qira’ah, pesantren kilat Ramadhan, pekan keterampilan dan pentas 

seni PAI dan pembiasaan program akhlakul karimah.  

2. Manajemen Pengembangan Program pembelajaran PAI di SMPN 25 

Bulukumba  

a. Perencanaan Pengembangan Program Pembelajaran PAI 

Perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah upaya dalam 

mendesain pembelajaran agar lebih efektif oleh karena itu, sangat penting 

mempersiapkannya sebelum memulai proses pembelajaran. Penetapan alokasi 

waktu dan kalender akademik, penyusunan program tahunan dan semester, 

penyusunan silabus, dan penyusunan RPP merupakan rencana pembelajaran 

yang sedang diupayakan pengembangannya di SMPN 25 Bulukumba. Namun, 

guru PAI harus terlebih dahulu melihat dan memahami silabus atau kurikulum 

yang relevan sebelum membuat RPP.  

Membahas perihal manajemen, maka tidak lepas dari pembahasan 

mengenai proses perencanaan, proses pengorganisasian / pelaksanaan, dan 

proses evaluasi. Perencanaan pengembangan program PAI di SMPN 25 
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Bulukumba meliputi program pembelajaran Intrakurikuler dan program 

pembelajaran ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dr 

Muhammad Jusman mengenai perencanaan program pembelajaran PAI, yaitu:  

“Umumnya, silabus semua mata pelajaran tetap mengacu pada 

kurikulum yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Kami di SMPN 25 

masih menggunakan kurikulum 2013. Perencanaan pembelajaran PAI 

di SMPN 25 disusun dalam bentuk pembuatan perangkat 

pembelajaran: penentuan alokasi waktu, pengembangan silabus mata 

pelajaran PAI, program semester dan program tahunan, serta persiapan 

mengajar dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Untuk kegiatan keagamaan di luar jam pelajaran juga ada.” 

(Wawancara: Kamis, 23 Juni 2022) 

 

Adapun perencanaan yang telah dilakukan sebagai upaya 

pengembangan program pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba.  

1) Program Kegiatan Tatap Muka (program intrakurikuler) 

Pembelajaran tatap muka di SMPN 25 Bulukumba berlangsung 

selama 6 hari. Pada program intrakurikuler, senantiasa dilakukan 

pembuatan perangkat pembelajaran, seperti silabus mata pelajaran PAI, 

program tahunan, program semester, dan persiapan mengajar dengan 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun dan 

dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) serta disesuaikan dengan kalender pendidikan yang berlaku, 

disesuaikan dengan jadwal pelajaran sekolah, serta disesuiakan dengan 

fasilitas sekolah yang tersedia. 

Kegiatan membuat perencanaan tersebut, disampaikan oleh Sarsina 

S,Pd selaku wakil kepala sekolah urusan kurikulum. 
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“Setiap ajaran baru, kami di sekolah selalu melakukan rapat 

bersama civitas akademik SMPN 25, baik untuk mengevaluasi 

program-program di semester yang telah berjalan maupun yang 

akan datang. Khususnya terkait perencanaan program 

pembelajaran. Guru-guru terlebih dahulu mencermati dan 

memahami isi kurikulum atau silabus, kemudian masing-masing 

membuat RPP.” (Wawancara: Senin 18 Juli 2022) 

 

Pernyataan ini pula dikuatkan oleh bapak Muhammad Jusman 

bahwa rencana pengembangan program pembelajaran PAI di SMPN 25 

Bulukumba selalu berusaha ditingkatkan dan terus dikembangkan.  

“Kami juga selalu mengikutkan guru-guru dalam Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP), karena itu merupakan salah satu 

kegiatan penting dalam pengembangan pembelajaran mata 

pelajaran. Dalam musyawarah tersebut, kadang ada pembaharuan 

RPP meskipun hanya satu lembar, jadi guru-guru tetap harus 

mengetahui perubahan tersebut agar tidak ketinggalan.” 

(Wawancara: Kamis, 23 Juni 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan 

bahwa untuk rencana pengembangan pembelajaran PAI diperlukan 

berbagai usaha dan kerja sama yang baik antar atasan dan guru-guru, agar 

tujuan setiap pembelajaran dapat tercapai. Selain siswa yang dituntut untuk 

belajar, guru- guru juga harus menjadi teladan yang terus mengembangkan 

skill dan pengetahuannya dengan mengikuti seminar atau workshop. 

Muhammad Herman selaku guru pendidikan agama islam 

menyampaikan terkait langka-langkah yang ditempuh dalam mendesain 

program pembelajaran 

“Pertama, mengkaji silabus, kedua, memahami standar kompetensi 

dan standar isi, ketiga, membuat rencana semester dan tahunan, dan 

yang keempat, selalu membuat daftar eveluasi. Dan yang paling 

penting adalah metode dan strategi yang digunakan dalam 

pembelajaran harus sesuai degan karakter – karakter siswa.” 

(Wawancara: Senin, 4 Juli 2022) 
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Pada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di SMPN 25 

Bulukumba, perencanaan pembuatan program pembelajaran PAI di SMPN 

25 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a) Penentuan Alokasi Waktu dan Kalender Akademik 

Pemilihan minggu efektif dan hari efektif setiap semester, 

disesuaikan dengan standar kompetensi minimal dan kompetensi dasar 

yang harus dicapai harus sesuai dengan rumusan standar isi yang 

ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan tersebut merupakan langkah 

awal dalam menyusun perencanaan program pembelajaran 

(intrakurikuler) PAI.  

b) Perencanaan Program Tahunan 

Pada perencanaan tahunan itu, melakukan penetapan alokasi 

waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai. Oleh karena 

itu, penentuan waktu yang dialokasikan untuk setiap kompetensi dasar 

merupakan tujuan utama pembuatan program tahunan. Rencana 

Tahunan setidaknya harus mencakup: nama pelajaran, keterampilan 

dasar, sumber daya, dan penjadwalan.  

Setiap guru PAI di SMPN 25 ini telah membuat program 

tahunan (Prota) yang berfungsi sebagai dasar acuan pembelajaran yang 

akan mereka berikan kepada siswa selama satu tahun ajaran. 

Pengembangan silabus yang mereka buat, menjadi landasan bagi 

program tahunan ini. 
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c) Rencana Program Semester 

Jadwal program semester adalah versi yang lebih rinci dari 

jadwal tahunan. Jika program tahunan dirancang untuk membantu 

siswa mengembangkan keterampilan dasar, maka program semester 

akan berfokus pada bagaimana keterampilan tersebut dipraktikkan. 

Dengan kata lain, program semester secara khusus mencantumkan hari 

dan waktu pembelajaran dilakukan, tentunya dengan urutan kompetensi 

yang telah ditetapkan. 

d) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Merujuk dari hasil wawancara dengan salah seorang guru 

pendidikan agama islam SMPN 25 mengungkapkan bahwa membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah sebuah keharusan bagi 

semua guru mata pelajaran. Karena RPP ini yang akan menjadi 

pedoman guru dalam mengajar. Termasuk penggunaan metode, strategi 

ataupun pendekatan yang cocok diterapkan dalam satu pembahasan 

materi. Namun fakta di lapangan, RPP yang telah dibuat terkadang 

tidak sesuai dengan penerapan di kelas. Salah satunya bisa jadi 

disebabkan karena alokasi waktu yang sedikit.  

Berdasarkan silabus tersebut maka RPP dibuat untuk memandu 

kegiatan belajar siswa dan membantu mereka menjadi kompeten. 

Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, teknik pembelajaran, 

proses kegiatan pembelajaran, sumber belajar, jenis instrumen, dan 

kriteria penilaian semuanya harus dicantumkan dalam RPP. 
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Muhammad Herman juga mengatakan: 

“Dalam pembuatan RPP, evaluasi pembelajaran juga dimasukkan 

dalam penyusunan RPP. Artinya, peng evaluasian juga telah disusun 

perencanaanya. Seperti guru-guru membuat kisi-kisi pertanyaan, atau 

menggunakan kartu permainan. Hal ini merupakan komponen evaluasi 

yang dilakukan oleh guru PAI. Selanjutnya, hasil evaluasi ini akan 

mengungkapkan seberapa jauh tujuan pembelajaran yang dicapai, 

indikator mana yang tidak belum dipahami anak, proses dan cara mana 

yang perlu diulang.” (Wawancara: Senin, 4 Juli 2022) 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 

perencanaan pengembangan pembelajaran PAI SMPN 25 Bulukumba 

dalam membuat program pembelajaran antara lain: Pertama, membuat 

silabus dan mengkajinya untuk menentukan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar apa yang akan diajarkan dan dicapai dalam pembelajaran 

PAI. Kedua, membuat program tahunan yang memuat gambaran umum KI 

dan KD serta alokasi waktu untuk pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, 

membuat program semester, yang dapat memberikan tujuan dan gambaran 

yang akan diajarkan dan diselesaikan selama satu semester pembelajaran. 

Keempat, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

menjabarkan strategi dan pendekatan yang akan digunakan, model dan 

metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, media/alat yang 

digunakan, dan bagaimana evaluasi akan dilakukan.  

2) Program Baca Tulis Alquran (BTQ)  

Pengembangan pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba adalah 

melakukan perencanaan dan implementasi kurikulum muatan lokal 

Membaca dan Menulis Alquran (Mulok BTQ) dalam upaya pencapaian 

kompetensi dan pendalaman materi PAI. BTQ telah ditambahkan ke 
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kurikulum SMPN 25 Bulukumba dengan alokasi waktu satu jam per 

minggu. Berikut penuturan wakasek urusan kurikulum, Sarsina S.Pd 

mengatakan: 

“Setelah diskusi dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran 

PAI, kami menyepakati kembali untuk muatan lokal diisi dengan 

mata pelajaran BTQ yang sebelumnya pernah ditiadakan untuk 

memperbaiki baca dan tulis alquran anak-anak di SMPN 25. 

Adapun program pembelajaran yang berupa di luar jam efektif 

kelas, tetap didampingi oleh guru pendidikan agama islam.” 

(Wawancara: Senin, 18 Juli 2022) 

 

Selanjutnya Ibu Anni selaku guru agama menambahkan: 

“Mata pelajaran Baca Tulis Alquran (BTQ) digabung ke dalam 

mata pelajaran PAI. Kami tetap menyusun rencana program 

pembelajaran BTQ di awal tahun ajaran baru. Alokasi waktunya 

adalah satu jam per minggu dan untuk metode yang kami gunakan 

adalah metode dirosah.” (Wawancara: Selasa, 28 Juni 2022) 

 

Senada dengan hal tersebut, Muhammad Herman salah seorang 

guru PAI juga menuturkan terkait pengembangan program pembelajaran 

ekstrakurikuler PAI di SMPN 25. 

“Selain kegiatan di kelas, kami ada kegiatan latihan khutbah. Ada 

yang bertanggung jawab selaku MC, tilawah, dan pidato. Untuk 

sholat berjama’ah dzhuhur, rutin dilakukan di masjid. Dan yang 

menjadi imam, kami berikan tanggung jawab kepada siswa murid 

kelas IX. Selain itu, juga diterapkan pembiasaan sedekah jum’at 

yang disebut penunjuk iman.” (Wawancara: Senin, 4 Juli 2022) 

 

Berdasarkan ketiga penuturan tersebut, dapat diketahui bahwa 

perencanaan pengembangan pembelajaran PAI di SMPN 25 meliputi 

program kegiatan intrakurikuler dan program kegiatan ekstrakurikuler. 

Program kegiatan pengembangan PAI telah disusun di awal tahun ajaran 

baru yang telah disepakati bersama oleh Musyawarah Guru Mata 
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Pelajaran (MGMP PAI) termasuk perencanaan kurikulum muatan lokal 

BTQ. 

Tabel 4.3. Perencanaan Program Pembelajaran PAI 

Perencanaan pengembangan program PAI 

1. Penentuan alokasi waktu dan kelender akademik 

2. Perencanaan program tahunan 

3. Rencana program semester 

4. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

Sumber data: dokumen 

Berdasarkan analisa peneliti, dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pengembangan program pembelajaran PAI di SMPN 25 

Bulukumba sudah berjalan secara efektif, diperkuat dari hasil wawancara 

bersama guru PAI dan kepala sekolah yang menuturkan bahwa setiap 

tahun ajaran baru selalu melakukan perencanaan pembuatan program atau 

MGMP (Musyawarah guru mata pelajaran) untuk satu tahun kedepan. 

Dengan ini, dapat dipastikan bahwa adanya perencanaan kegiatan, maka 

kita telah memperoleh gambaran pelaksanaan kegiatan kedepannya. 

Perencanaan pengembangan program PAI yang disebutkan pada 

tabel di atas disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dan sesuai 

standar isi dan kompetensi dasar.  

b. Pelaksanaan Pengembangan Program Pembelajaran PAI di SMPN 25 

Bulukumba  

Perencanaan pengembangan program pembelajaran PAI yang telah 

direncanakan sebelumnya, selanjutnya diupayakan implementasinya 

sebagaimana mestinya. Pelaksanaan pengembangan materi pelajaran PAI pada 
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kegiatan tatap muka dalam program intrakurikuler di SMPN 25 Bulukumba 

mengacu pada prosedur dan pelaksanaan kurikulum 2013. Hal ini dinyatakan 

oleh bapak Dr Muhammad Jusman.  

“Untuk pelaksanaan pengembangan PAI, sementara masih mengacu pada 

kurikulum 2013. Hanya untuk kedepan ini, ada kurikulum baru yaitu 

kurikulum merdeka. Di situ ada perubahan kurikulum. SMPN 25 masih 

mempelajari kurikulum tersebut dan rencana akan diterapkan uji coba di 

kelas VII. Sementara untuk pelajaran PAI tetap mengikuti prosedur yaitu 

memiliki alokasi waktu 3 jam pelajaran per minggu.” (Wawancara: Jum’at 

8 Juli 2022) 

 

Proses pelaksanaan belajar mengajar di SMPN 25 Bulukumba dibagi 

menjadi tiga Langkah, yaitu: kegiatan pembuka, kegiatan utama, dan kegiatan 

penutup. Berikut ini adalah rincian tentang bagaimana pembelajaran 

dipraktikkan.  

Pertama. Kegiatan Pendahuluan 

Sebelum membahas materi, terlebih dahulu guru melakukan kegiatan 

pendahuluan dalam rangka membangkitkan semangat, menciptakan suasana 

yang kondusif, atau menghadirkan kembali ke fokusan siswa. Ibu Anni salah 

seorang guru agama PAI SMPN 25 mengatakan:  

“Pelaksanaan pembelajaran itu dibagi 3 tahap. Pendahuluan, inti/materi, 

dan penutup. Pembelajaran PAI itu memiliki alokasi waktu 3 jam 

pelajaran. Sebelum memulai, diawali dengan salam kemudian berdo’a. 

Ketika saya memasuki kelas, terlebih dahulu memperhatikan kondisi 

kelas, kelas harus bersih sebelum memulai pelajaran. Kemudian, biasanya 

saya mengubah model duduk siswa supaya tidak bosan karena sudah 

duduk sejak pagi. Lalu lanjut berdo’a dan ice breaking sebelum memasuki 

pembelajaran.” (Wawancara: Selasa, 28 Juni 2022) 

 

Kedua. Kegiatan Inti  

Setelah melakukan pendahuluan, selanjutnya adalah memasuki 

kegiatan inti. Salah seorang guru PAI SMPN 25 Bulukumba menuturkan 
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bahwa dalam proses pelaksanaan pembelajaran PAI sudah tidak seperti zaman 

dahulu. Dengan berbagai kemudahan yang bisa dijangkau hari ini, kita bisa 

menyajikan materi kepada siswa dengan metode yang menyenangkan pula. 

Metode dan strategi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi siswa. Dari 

hasil wawancara dan observasi di SMPN 25 Bulukumba, pelaksanaan 

pengembangan pembelajaran PAI juga memanfaatkan LCD, file – file 

pembelajaran berupa softcopy file yang didapatkan dari workshop dan 

pelatihan yang mereka ikuti, kemudian diterapkan juga di SMPN 25 

Bulukumba. Hal ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran PAI, siswa sangat 

senang dan merasa santai dibandingkan ketika guru hanya mengajar denagn 

metode ceramah yang membosankan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti lebih lanjut menanyakan 

tentang solusi bagi siswa yang lambat dalam memahami pelajaran PAI. Maka 

Muhammad Herman selaku guru PAI mengungkapkan: 

“Sebelum pembelajaran usai, kami menanyakan kepada siswa materi yang 

belum dipahami. Adapun siswa yang belum mengerti, kami bagi 

kelompok. Kelompok yang sudah paham, diberi tugas sementara 

kelompok yang belum mengerti, kami beri penjelasan ulang dengan 

menggunakan strategi lainnya.” (Wawancara: Senin, 4 Juli 2022) 

 

Ketiga. Kegiatan Penutup 

Salah seorang guru PAI SMPN 25 Bulukumba menuturkan bahwa 

pada kegiatan penutup, guru maupun siswa memberikan kesimpulan yang 

berhubungan dengan materi yang telah disajikan. Atau membuka pertanyaan 

sebelum pembelajaran berakhir serta menyampaikan rencana pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. Untuk sesi penutup, siswa diberi tugas rumah. 
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Sebagai rutinitas penutup, siswa berdo’a sebelum pulang dan tidal lupa 

memungut sampah yang berada di area tempat duduknya. 

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran intrakurikuler PAI yang diterapkan di SMPN 25 

Bulukumba terbagi menjadi 3 tahap: kegitan pembuka, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup.  

Hasil wawancara berikutnya disampaikan oleh ibu Anni selaku guru 

pendidikan agama islam mengenai implementasi pelaksanaan pengembangan 

program pembelajaran PAI. 

“Sebelum pandemi, saya datang lebih awal ke sekolah jadi saya memiliki 

banyak waktu untuk mengontrol dan memperhatikan anak-anak, apalagi 

dulu jarak rumah saya terbilang dekat dari lingkungan sekolah. Ada 

program sholat dhuha dan tilawah sebelum memasuki kelas. 

Alhamdulillah dikontrol dan bisa terlaksana dengan baik. Namun, 

sekarang ini, saya sudah pindah ke tempat yang lumayan jauh dari sekolah 

yang membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai di sekolah. Jadi, ketika 

saya sampai di sekolah, sudah memasuki waktu dhuha dan sebentar lagi 

bel berbunyi, akhirnya tidak sempat mengontrol anak-anak lagi. Sementara 

untuk anggota OSIS belum terlalu efektif untuk memandu kegiatan.” 

(Wawancara: Selasa, 28 Juni 2022) 

Itulah beberapa informasi yang peneliti dapatkan mengenai 

pengembangan program pembelajaran PAI. Selain itu, peneliti juga 

menanyakan kepada ibu Anni tentang kondisi lingkungan sekolah yang biasa 

digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

 “Biasa kami menggunakan masjid sebagai tempat belajar. Anak-

anak diberi kebebasan tetapi tetap memperhatikan adab belajar. “Namun, 

kalau saya perhatikan pembelajaran tidak terlalu efektif mungkin karena 

ruangan masjid yang cukup besar, jadi perhatian anak-anak terhadap 

materi berkurang atau jadinya kurang fokus. Sama halnya kalau kami 

mengajak anak-anak belajar di bawah pohon. Perhatian anak-anak 

kemana-mana dan pada akhirnya kami hanya mengajak keluar beberapa 

menit untuk mengganti suasana dari sebelumnya.” (Wawancara: Selasa, 28 

Juni 2022) 
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Selain itu, penuturan ibu Anni terkait keterlibatan kepala sekolah 

dalam pengembangan program pembelajaran PAI. 

“Alhamdulillah bapak kepala sekolah selalu memberi dukungan, bahkan 

terkadang saya merasa malu, ketika bertemu di pagi hari di tanya 

bagaimana program ibu? Apalagi sekarang memasuki tahun ajaran baru, 

rencananya ingin menerapkan kembali program mengaji metode dirosah. 

Niat baik ini belum saya sampaikan ke bapak kepala sekolah, tapi saya 

berprasangka baik insya Allah bapak akan selalu memberi dukungan.” 

(Wawancara: Selasa, 28 Juni 2022) 

 

Kesimpulan dari hasil penelitian terkait pengembangan pelaksanaan 

program pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba adalah mengikuti tahap-

tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Memulai 

pelajaran dengan kegiatan pembuka atau ice breaking agar anak-anak bisa 

kembali fokus dengan materi yang akan di sampaikan, kemudia materi inti, 

dan terakhir adalah penutup. Pada rangkaian penutup, guru melakukan 

evaluasi ataupun diskusi terkait materi yang telah di sampaikan. Selain itu, 

kreatifitas guru dalam pembelajaran PAI membuat alat peraga sehingga 

kebanyakan anak-anak merasa senang dengan pembelajaran PAI.  

c. Gerakan Kepala Sekolah dan Guru PAI terhadap program 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

Gerakan kepala sekolah dan guru PAI yang dimaksud adalah 

bagaimana kepala sekolah dalam menggerakkan guru, baik dalam perencanaan 

program, pelaksanaan program serta evaluasi program pembelajaran PAI di 

sekolah. Sedangkan yang dimaksud gerakan guru PAI adalah bagaimana guru 

PAI mampu menggerakkan siswa dalam proses pelaksanaan kegiatan 
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pembelajaran PAI. Kemampuan dalam menggerakkan yang dipimpin adalah 

salah satu kunci keberhasilan tercapainya tujuan yang ingin dicapai.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anni mengenai peran kepala 

sekolah dalam menggerakkan guru-guru dalam pelaksanaan program-program 

di sekolah.  

“Sebelum kepala sekolah mengarahkan terhadap suatu perbuatan yang 

harus dilakukan, beliau selalu memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi 

guru-guru yang melihat kejadian tersebut tentunya tergerak untuk 

melakukan. Selain itu, kepala sekolah selalu memberi motivasi, ide-ide, 

jadi sebagai guru merasakan ada dukungan penuh dan tidak merasa 

terbebani dengan kegiatan-kegiatan sekolah”.(Wawancara: Selasa,28 Juni 

2022) 

 

Pertanyaan serupa yang ditanyakan peneliti kepada salah seorang 

murid kelas VII SMPN 25 Bulukumba yaitu Harun Yahya mengenai peran 

guru dalam menggerakkan siswa, mengatakan: 

 “Guru-guru mengawasi dan selalu mengingatkan kegiatan-kegiatan 

keagamaan jika tiba jadwalnya. Salah satu kegiatan rutin di bawah 

pengawasan guru pendidikan agama islam yang diamanahkan kepada 

anggota OSIS bagian keagamaan yaitu setiap hari jumat di sekolah, selalu 

diadakan penunjuk iman atau infaq. Anggota OSIS yang memberi arahan 

kepada ketua masing-masing kelas. Uangnya di kumpulkan sama ketua 

kelas dan nantinya diserahkan ke bagian keagamaan.” (Wawancara: Jumat, 

8 Juli 2022) 

 

Berdasarkan informasi tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan 

kalau tetap ada pengawasan kepala sekolah dan guru-guru pendidikan agama 

islam dalam melaksanakan program keagamaan. Adapun yang mendampingi 

siswa/siswi dalam kegiatan pengembangan tersebut adalah guru agama PAI 

sendiri, sedangkan untuk kegiatan di luar jam pelajaran didampingi oleh 

anggota OSIS di bawah bimbingan guru agama sementara dewan guru yang 
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lain menjadi pendukung pelaksana kegiatan yang sangat diharapkan 

kerjasamanya.  

d. Evaluasi Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Perencanaan program pembelajaran SMPN 25 Bulukumba beserta 

pelaksanaannya telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas 

mengenai evaluasi terhadap pengembangan program pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMPN 25 Bulukumba. Evaluasi tersebut dilakukan untuk 

menentukan sejauh mana suatu proses pembelajaran terjadi. Evaluasi bukan 

sekedar mengetahui hasil yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan proses 

pembelajaran akan tetapi program pembelajaran guru juga bisa diukur.  

Permasalahan ini telah ditanyakan peneliti kepada informan terkait dan 

berikut penuturan kepala sekolah Dr Muhammad Jusman.  

“Untuk evaluasi pembelajaran, tetap mengikuti prosedur sistem 

kurikulum, kami serahkan sepenuhnya kepada guru-guru untuk evaluasi 

setiap program pembelajaran. Untuk metode evaluasi, kami berikan 

kebebasan, paling penting indikator pencapaian anak-anak tercapai.” 

(Wawancara: Jumat, 8 Juli 2022) 

 

Melakukan evaluasi adalah salah satu cara untuk mengetahui letak 

kekurangan dan keberhasilan terhadap program yang telah direncanakan 

sebelumnya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa saat evaluasi program 

pembelajaran pasti akan ditemukan ketidaksesuaian dengan perencanaan.  

Penilaian program pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu:  
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1) Penilaian Pengetahuan 

Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan program pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi ini 

dilakukan dengan membandingkan rencana yang dikembangkan dengan 

pelaksanaan yang sebenarnya. Rencana tahunan, rencana semester, dan 

persiapan pembelajaran, semuanya dievaluasi pada tahap ini.  

Penilaian ini dapat mempertimbangkan evaluasi hasil belajar siswa 

dan penerapan pembelajaran. Oleh karena itu, hasil penilaian bertujuan 

untuk menyempurnakan dalam pengembangan program pembelajaran 

selanjutnya. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan berupa ujian harian, 

tugas rumah, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

Berdasarkan Permendiknas RI No. 52 Tahun 2008 tentang: 

“Standar Proses dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta 

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar dan memperbaiki proses pembelajaran.” 

 

 Penilaian akan lebih efektif jika dilakukan secara kontinu dan 

terprogram. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru PAI 

menuturkan beberapa contoh evaluasi yang diterapkan di SMPN 25 

Bulukumba antara lain: Tes tulisan dan tes lisan, pengukuran sikap, 

evaluasi hasil kerja berupa penugasan, portofolio, dan penilaian diri. 

Pengevaluasian juga dilakukan berdasarkan waktunya masing-masing. 

Ada pengevaluasian yang dilakukan setiap hari atau ulangan harian, 

ulangan sepekan sekali, sebulan sekali maupun sekali semester.  
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2) Penilaian Observasi 

Menurut guru mata pelajaran PAI SMPN 25, pelaksanaan evaluasi 

secara observasi ini dilakukan secara tak langsung. Untuk evaluasi 

program pembiasaan akhlakul karimah, kami melakukan penilaian 

berdasarkan perilaku siswa setiap hari baik terhadap teman-temannya, 

seniornya, adik kelasnya, maupun terhadap guru-gurunya. Penilaian secara 

observasi dapat dilakukan berupa pengawasan dan supervisi.  

Metode supervise dan pengawasan tidak hanya diterapkan guru 

kepada peserta didik akan tetapi juga diterapkan kepala sekolah kepada 

guru-guru. Berdasarkan penuturan kepala sekolah SMPN 25 Bulukumba 

bahwa evaluasi kepada guru-guru sering dilakukan secara tak langsung. Di 

lain waktu, melakukan evaluasi secara ikut bergabung dalam diskusi guru 

di kantor atau di kesempatan lain melewati kelas-kelas sambil memantau 

kondisi kelas di saat pembelajaran.  

Berdasarkan hasil wawancara bersama guru pelajaran pendidikan 

agama islam dan kepala sekolah terkait evaluasi pembelajaran adalah 

SMPN 25 Bulukumba menerapkan dua metode penilaian yaitu penilaian 

pengetahuan dan penilaian observasi. Penilaian pengetahuan dilakukan 

dengan cara berupa ujian harian,tugas rumah, ulangan tengah semester, 

dan ulangan akhir semester. Sedangkan penilaian observasi dilakukan 

dengan dua metode yaitu metode pengawasan dan metode observasi. 

Metode penilaian pembelajaran PAI dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.4. Metode penilaian pembelajaran PAI 

Penilaian Pengetahuan Penilaian Observasi 

1. Ujian harian  

2. Tugas rumah 

3. Ujian tengah semester 

4. Ujian akhir semester 

1. Metode Pengawasan 

2. Metode supervise 

Sumber data: olah data 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pengembangan Program 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 25 Bulukumba 

Setelah melakukan evaluasi terhadap pengembangan program 

pembelajaran PAI, ditemukan faktor-faktor eksternal maupun internal yang 

dapat menghambat dan mendukung pengembangan program pembelajaran 

pendidikan agama islam di SMPN 25 Bulukumba. Untuk lebih jelasnya, 

akan diurai dalam hasil penelitian berikut ini. 

a. Faktor Pendukung 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ibu Anni guru 

pendidikan agama islam, menuturkan bahwa: 

“Dalam pelaksanaan program pembelajaran PAI khususnya pada 

kegiatan pembiasaan akhlakul karimah di sekolah, para dewan guru 

dan staf-staf lainnya ikut serta dalam mengawasi anak-anak. Jadi, 

guru pendidikan agama islam tidak merasa kewalahan meskipun 

hanya berjumlah dua orang. Contohnya, ketika tiba waktu sholat 

jama’ah maka para guru khususnya guru laki-laki mengajak 

siswa/siswi untuk bersegera ke masjid. Contoh lainnya, ketika 

didapati siswa yang berbuat kenakalan maka itu tanggung jawab 

semua guru tanpa membebankan hanya kepada guru pendidikan 

agama islam”. (Wawancara, Selasa, 28 Juni 2022) 

 

Selain adanya kerja sama antar guru dalam menjalankan program 

kegiatan PAI, maka bapak Muhammad Herman juga mengatakan terkait 

keterlibatan kepala sekolah. 
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 “Sejak mengajar di sekolah ini dan sudah tiga kali terjadi proses 

pergantian kepala sekolah, alhamdulillah bapak Muhammad Jusman 

selaku kepala sekolah saat ini juga selalu mendukung segala bentuk 

kegiatan pengembangan pembelajaran PAI, selalu memberi 

kesempatan bagi guru-guru untuk meningkatkan kreatifitas dan minat 

belajar siswa. Terlebih ketika salah satu rekan guru pelajaran PAI 

memberi saran agar kegiatan tahsinul qira’ah diaktifkan kembali. 

Program tersebut langsung disetujui oleh kepala sekolah”. 

(Wawancara, Senin, 4 Juli 2022)  

Lebih lanjut, bapak Muhammad herman mengungkapkan bahwa 

dalam pelaksanaan pembelajaran PAI khususnya pembelajaran di kelas 

sudah dilengkapi berbagai sarana dan prasarana untuk membantu guru-

guru dalam pelaksanaan program pembelajara. LCD yang disiapkan 

sekolah sangat membantu guru dan anak-anak yang merasa bosan dan 

lelah belajar di kelas.  

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, maka peneliti 

merangkum faktor pendukung dalam mengembangkan program 

pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba yang dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.  

Tabel 4.5. Faktor pendukung program pembelajaran PAI 

Faktor Eksternal Faktor Eksternal 

a. Dukungan Kepala Sekolah 

b. Sarana prasarana sekolah 

yang memadai 

c. Kerja sama yang baik antar 

guru 

Mau belajar dan 

berbenah 

 

b. Faktor Penghambat  

Setelah mengetahui faktor pendukung dalam mengembangkan 

program pembelajaran PAI, maka ditemukan pula faktor yang 

menghambat dalam pengembangan program pembelajaran. Tidak ada hal 



83 

 

yang sempurna begitupula dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak Muhammad Herman 

sebagai guru pelajaran pendidikan agama islam mengatakan sebagai 

berikut.  

“Salah satu kendala pengembangan program pembelajaran 

pendidikan agama islam karena kurangnya sarana dan prasarana 

terhadap guru. Saya beberapa kali mengusulkan agar dilakukan 

pengembangan potensi guru agama islam tapi tidak mendapat 

respon yang baik. sSeolah guru agama islam itu dianak tirikan 

daripada guru mata pelajaran yang lain, selalu diadakan kegiatan 

pengembangan. Pdahal kita sebenarnya harus banyak belajar juga 

untuk mengembangkan potensi karena tentunya apa-apa yang 

diperoleh akan disampaikan pula ke siswa.” (Wawancara: Senin, 4 

Juli 2022) 

 

Sementara ibu Anni selaku guru pendidikan agama islam juga 

menuturkan tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

pengembangan program pembelajaran agama islam.  

“Faktor penghambat yang saya rasakan adalah kebanyakan orang tua 

yang memberikan tanggung jawab penuh kepada sekolah. Sehingga 

program-program yang kita rencanakan tidak terealisasi di rumah. 

Selain itu, alokasi waktu pembelajaran pendidikan agama islam yang 

sedikit. Mengingat pembelajaran normal pasca pandemi baru saja 

diterapkan sehingga belum maksimal program-program di luar kelas. 

Adapun untuk faktor internal datangnya dari permasalahan siswa 

yaitu sifat malas, minat siswa terhadap pembelajaran PAI kurang dan 

sekarang anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget 

daripada buku. Materi yang telah diajarkan apabila ditanyakan 

kembali keesokan harinya maka jawabannya lupa atau tidak tahu 

karena sedikit sekali waktu mengulangi pelajaran di rumah kecuali 

ada tugas.” (Wawancara: Selasa, 28 Juni 2022) 
 

Berdasarkan kedua jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

guru-guru mata pelajaran pendidikan agama islam SMPN 25 
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Bulukumba menemukan kendala dalam mengembangkan program 

pembelajaran PAI. Di antara faktor penghambat yang dialami yaitu 

berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Lihat tabel berikut.  

Tabel 4.6. Faktor penghambat program pembelajaran PAI 

 

Faktor Eksternal Faktor Internal 

1. Faktor Keluarga  

2. Faktor Lingkungan 

3. Alokasi waktu yang sedikit 

 

1. Minat belajar siswa kurang 

2. Motivasi untuk menyukai 

pelajaran PAI kurang.  

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama salah seorang guru 

pelajaran pendidikan agama islam SMPN 25 Bulukumba yang sebelumnya 

pernah menjadi guru Bimbingan Konseling (BK) ketika ditanyakan 

mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi siswa yang 

berbuat kenakalan adalah pertama, memanggil siswa yang bersangkutan, 

kedua, ditanyakan permasalahannya tanpa menghakimi terlebih dahulu. 

Ketiga, menjadi pendengar yang baik. Setelah siswa mau diajak diskusi 

barulah guru memberikan arahan dan nasehat. Begitulah tanggung jawab 

seorang guru sebab guru adalah pengganti orangtua di sekolah. Selain guru 

bertanggung jawab memberikan materi di kelas, juga bertanggung jawab 

membantu murid memecahkan masalahnya, sebab siswa yang merasa 

bahagia tentunya akan berpengaruh pada proses belajar-mengajar 

nantinya. 
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C. Pembahasan 

1. Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 25 

Bulukumba 

Setiap awal tahun ajaran baru pembelajaran, dewan guru SMP 

Negeri 25 Bulukumba membuat perencanaan program pembelajaran 

termasuk perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk 

menunjang pengetahuan dan budi pekerti yang baik terhadap siswa. Setiap 

pembelajaran senantiasa membutuhkan perencanaan lebih dahulu sebelum 

proses pembelajaran berlangsung. Perencanaan pembelajaran merupakan 

arah atau rambu rambu bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran secara 

efektif dan efesien. 

Perencanaan pembelajaran memang penting adanya, karena dengan 

perencanaan pembelajaran, guru akan melakukan pembelajaran secara tertib, 

terstruktur, serta terarah, guru akan terhindar dari kecemasan dan 

ketikpastian; mendapatkan pengalaman pembelajaran yang jelas, dan 

mampu mengakomodasi perbedaan individu para siswa. 

Berdasarkan teori terdahulu, Sagala menuturkan bahwa sejumlah 

prinsip harus diperhatikan ketika membuat strategi pembelajaran. Pertama, 

prinsip perkembangan, yang harus mempertimbangkan fakta bahwa anak-

anak masih berkembang. Konsep ini berkaitan dengan usia siswa, anak-anak 

yang lebih tua tidak diragukan lagi memiliki bakat yang lebih besar daripada 

mereka yang lebih muda. Kedua, prinsip keragaman individu, yang 

menyatakan bahwa setiap siswa memiliki sifat yang khas, guru harus 
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mempertimbangkan hal ini dan memberi setiap siswa umpan balik yang 

disesuaikan dengan situasi mereka.  

Hasil pengembangan program pembelajaran pendidikan agama islam 

di SMPN 25 Bulukumba dibagi menjadi 2, yaitu: program pembelajaran 

intrakurikuler dan program pembelajaran ekstrakurikuler. Dalam tahap 

merumuskan perencanaan di SMPN 25 Bulukumba, selain 

mempertimbangkan materi, struktur dan muatan kurikulum juga 

mempertimbangkan keadaan peserta didik serta sarana dan prasarana yang 

mendukungnya.  

a. Program Pembelajaran Intrakurikuler 

Kegiatan pembelajaran intrakurikuler meliputi pembelajaran tatap 

muka.dan pembelajaran Baca Tulis Alquran.  

1) Pembelajaran Tatap Muka  

Pembelajaran tatap muka di SMPN 25 Bulukumba berlangsung 

selama 5 hari. Dimulai dari pukul 07.15 sampai pukul 13.00. Silabus 

mata pelajaran PAI menggunakan penerapan kurikulum 2013. Segala 

sistem dan prosedur pembelajaran mengacu pada kurikulum 2013.  

2) Pembelajaran Baca Tulis Alquran 

Mata pelajaran Baca Tulis Alquran (BTQ) termasuk program 

yang telah ditambahkan ke dalam kurikulum SMPN 25 Bulukumba 

dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran per minggu. Implementasi 

kurikulum muatan lokal yaitu membaca dan menulis alquran (Mulok 

BTQ) merupakan pengembangan bahan ajar/materi dalam 
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pembelajaran PAI dalam upaya pencapaian kompetensi dan 

pendalaman materi PAI. 1 jam pelajaran yang digunakan untuk mata 

Pelajaran Baca Tulis Alquran ini kemudian dianggap sangat membantu 

siswa dalam perbaikan bacaan alquran. Hasilnya terlihat cukup 

optimal.  

Pada pelajaran BTQ, guru lebih memanfaatkan waktu satu jam 

tersebut dengan kegiatan tahsin atau memperbaiki bacaan meskipun 

tahsinul qira’ah memiliki waktu tersendiri. Ketika sudah terlihat ada 

progres bacaan siswa, maka dipertemuan selanjutnya dilaksanakan lah 

program tilawah satu persatu untuk menguji dam mengukur 

pemahaman siswa. Kondisi seperti ini dilakukan untuk kelas VII.  

b. Program Ekstrakurikuler  

Program ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar 

jam sekolah untuk menunjang kreatifitas siswa, pengetahuan dan skill 

siswa. Beragam kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan di SMPN 25 

Bulukumba, Penerapan program ekstrakurikuler di SMPN 25 Bulukumba 

adalah salah satu upaya untuk mengembangkan pembelajaran pendidikan 

agama islam. Diantara program kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan 

di sekolah adalah: 

1) Tahsinul qira’ah 

2) Pesantren kilat 

3) Pekan keterampilan dan pentas seni 

4) Program pembiasaan akhlakul karimah 
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Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

program bembelajaran pendidikan agama islam sangatlah penting karena 

untuk mengarahkan tugas-tugas guru supaya diselesaikan sehingga proses 

belajar mengajar dapat dilakukan secara teratur dan benar. Seperti juga 

yang dikatakan Arhanuddin dan Abdul Vijay (2021) dalam jurnalnya yang 

diterbitkan di ojs3.unpatti.ac.id yang berjudul “Manajemen Pembelajaran” 

bahwa persoalan mutu lulusan diberbagai jenjang dan jenis sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kualitas manajemen pembelajaran yang diterapkan di 

sekolah. Suksesnya sebuah manajemen pembelajaran,tentunya program-

program pembelajaran juga akan terlaksana dengan baik. 

2. Manajemen Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMPN 25 Bulukumba 

Manajemen pengembangan pembelajaran di SMPN 25 Bulukumba 

tidak lepas dari bagaimana perencanaan program pembelajaran, 

pelaksanaan program pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran. 

Perencanaan program pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba 

dilakukan setiap awal tahun ajaran baru yang sistem dan prosedurnya 

mengacu pada kurikulum 2013.  

Dalam perencanaan program pembelajaran PAI, maka diperlukan 

ketelitian dan kreatifitas guru dalam menyusun rencana. Karena program 

yang baik adalah program yang direncanakan. Program-program yang 

dibuat pada tahap perencanaaan adalah mengatur alokasi waktu dan 

kelender pendidikan, program semester dan program tahunan. Semua 
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kegiatan-kegiatan sekolah diatur dan direncanakan di awal tahun 

pembelajaran baru yang mengacu pada kurikulum 2013, begitupula dengan 

program kegiatan ekstrakurikuler. Program kegiatan ekstrakuriluer juga 

direncanakan di awal tahun ajaran baru, sehingga memudahkan prosedur 

pelaksanaannya kedepannya. 

Program inilah yang akan diterapkan selama proses pembelajaran, 

baik yang untuk program harian, pekan aktif, program bulanan, program 

semester dan program tahunan. Adapun untuk program kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di SMPN 25 Bulukumba, pelaksanaan program 

pembelajaran di SMPN 25 Bulukumba di pandu oleh anggota OSIS di 

bawah bimbingan guru agama. Sementara untuk program kegiatan 

intrakurikuler, diambil alih langsung oleh guru mata pelajaran pendidikan 

agama islam. Pelaksanaan pembelajaran PAI, meliputi tiga hal, yaitu: 

kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup.  

Pertama. Kegiatan pembuka bertujuan untuk membangun rasa 

emosional anak didik, memancing kefokusan anak-anak agar nantinya 

materi yang disampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik.  

Kedua. Kegiatan inti. Setelah melakukan kegiatan pembuka, maka 

anak-anak sudah siap menerima sajian materi. Pada tahap ini, guru sudah 

menentukan metode dan strategi mengajar yang sesuai dengan kondisi 

peserta didik. Kreatifitas guru dalam pembelajaran pendidikan agama islam 

sangat diperlukan. Untuk membuat anak tertarik dengan pelajaran PAI, 

guru pelajaran PAI SMPN 25 Bulukumba, memanfaatkan alat peraga dan 
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juga memanfaatkan LCD, file – file pembelajaran berupa softcopy file yang 

didapatkan dari workshop dan pelatihan yang mereka ikuti, kemudian 

diterapkan juga di SMPN 25 Bulukumba. Hal ini sangat bermanfaat untuk 

pembelajaran PAI, siswa sangat senang dan merasa santai dibandingkan 

ketika guru hanya mengajar dengan metode ceramah yang membosankan. 

Ketiga. Kegiatan penutup. Di akhir pembelajaran, sebelum guru 

mengakhiri pembelajaran, diadakan tanya jawab terkait materi yang telah 

dipaparkan. Atau diskusi bersama teman, Adapun apabila peserta didik 

belum memahami pelajaran, maka guru membagi dua kelompok. Kelompok 

siswa yang sudah paham dan kelompok siswa yang belum paham. 

Kelompok yang belum paham, maka akan diberikan penguatan kembali. 

Sementara siswa yang sudah paham, diberikan tugas. 

Untuk pelaksanaan program ekstrakurikuler yang dipandu OSIS, 

maka apabila selesai melakukan kegiatan, maka anggota OSIS lah yang 

akan menyampaikan laporan proses kegiatan selama berlangsung yang 

nantinya akan dilakukan pengevaluasian setelah pelaksanaan. SMPN 25 

Bulukumba menetapkan pengevaluasian dengan 2 metode, yaitu metode 

penilaian observasi dan metode penilaian pengetahuan.  

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pengembangan program 

pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba, maka pengevaluasian yang 

dilaksanakan berlaku untuk semua. Guru memberikan evaluasi terhadap 

siswa begitupula kepala sekolah tetap melakukan evaluasi terhadap guru 

pelajaran. Pengevaluasian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran agama untuk segera 
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mengatasi setiap masalah yang mungkin terjadi. Selain itu, untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan yang direncanakan dalam perencanaan 

benar-benar terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, atau sebaliknya. 

Berdasarkan penerapan manajemen pengembangan terhadap 

program pembelajaran di SMPN 25 Bulukumba didapat kesamaan dengan 

teori perencanaan pengembangan program pembelajaran yang dikemukakan 

Susilawati,dkk (2021) bahwa perencanaan pengembangan program 

pembelajaran agama islam bisa dilihat dalam bentuk perangkat atau 

program pembelajaran yang meliputi pengembangan silabus, rencana 

tahunan, program semester dan persiapan mengajar dalam bentuk rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan kajian standar 

kompetensi.  

Meskipun tidak bisa dipungkiri, bahwa manajemen pengembangan 

pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba masih ditemukan kendala-

kendala baik dalam proses perencanaannya, pelaksanaan, maupun dari 

proses evaluasi.  

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mengembangkan program 

pembelajaran di SMPN 25 Bulukumba 

a. Faktor Pendukung  

Penerapan manajemen yang terlihat baik, tentunya dipengaruhi 

oleh faktor pendukung. Adanya faktor pendukung maka akan 

menunjang pengembangan program pembelaajran PAI. Di SMPN 25 

Bulukumba ditemukan faktor -faktor yang mendukung pengembangan 

program pembelajaran yaitu: 
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1) Dukungan kepala sekolah 

Adanya dukungan dari kepala sekolah merupakan faktor yang 

mempengaruhi pengembangan program pembelajaran. Apabila kepala 

sekolah dan wakasek urusan kurikulum mendukung segala program 

pengembangan PAI, tentunya guru juga akan merasa enjoy dalam 

perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasinya. Dalam perencanaan 

program pembelajaran PAI, guru pelajaran akan meminta persetujuan 

kepala sekolah terkait program yang akan diterapkan. Setelah disetujui 

barulah program itu dilaksanakan dan kepala sekolah SMPN 25 

Bulukumba selalu memberi dukungan pada program keagamaan yang 

direncanakan.  

2) Kerja sama yang bai antar guru 

Pada pelaksanaan program pengembangan PAI tentunya 

dibutuhkan kerja sama antar guru, baik sesama guru agama maupun guru 

mata pelajaran yang lain. Kerja sama yang baik juga menjadi faktor 

pendukung dalam pengembangan program pembelajaran PAI di SMPN 25 

Bulukumba. Berdasarkan penjelasan salah seorang guru agama PAI bahwa 

pelaksanaan program keagamaan tidak akan mampu terlaksana tanpa kerja 

sama dengan guru yang lain. Mislanya, pelaksanaan sholat zuhur 

berjama’ah di masjid. Program tersebut tidak akan terlaksana dengan baik 

ketika guru sendiri tidak melakukan sholat berjama’ah di masjid sebab 

siswa butuh ketauladanan dan guru seharusnya menjadi tauladan yang 

baik. 
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3) Sarana dan Prasarana  

Selain dukungan kepala sekolah dan kerjasama antar guru, maka 

sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung pengembangan 

program pembelajaran PAI. Sarana dan prasarana yang memadai akan 

membantu terwujudnya pelaksanaan program dan SMPN 25 Bulukumba 

memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dengan begitu, 

memudahkan guru melakukan dan mengembangkan metode dan strategi 

belajar.  

Selain faktor pendukung yang telah dipaparkan sebelumnya, 

tentunya ada yang masih menjadi penghambat pengembangan program 

pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba. Selanjutnya, akan diuraikan 

faktor penghambat dalam mengembangkan program pembelajaran 

pendidikan agama islam.  

b. Faktor Penghambat  

Beberapa faktor penghambat pengembangan program pembelajaran 

PAI di SMPN 25 Bulukumba yang ditemukan, yaitu:  

1) Faktor Keluarga  

Keluarga adalah faktor utama yang mendukung keberhasilan anak 

di masa yang akan datang. Hadirnya keluarga pada proses pertumbuhan 

dan perkembangan anak juga membantu mengembangkan kepercayaan 

terhadap orang lain dan kepercayaan pada diri sendiri, hubungan orang tua 

dan anak sangat penting. Karena dapat mendukung pertumbuhan sosial, 

emosional, dan kognitif anak-anak.  
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Sementara, anak yang tidak merasakan kehadiran keluarga dalam 

hidupnya khususnya orang tua kandung, merupakan salah satu faktor dari 

rendahnya motivasi dan minat belajar. Merasa tidak ada yang 

memperhatikan, tidak ada yang kontrol sehingga anak lebih bebas bermain 

di usianya yang harusnya harus belajar bertanggung jawab.  

Berdasarkan penuturan dari salah seorang guru pelajaran agama 

islam bahwa orang tua siswa- siswi SMPN 25 Bulukumba banyak yang 

merantau, siswa hanya tinggal bersama nenek ataupun saudara ibunya 

yang juga sibuk bekerja.  

2) Faktor Lingkungan  

Selain faktor keluarga, faktor lingkungan juga merupakan faktor 

yang mempengaruhi proses pertumbuhan peserta didik. Ketika anak-anak 

yang bergaul atau memiliki lingkungan bersama orang dewasa yang 

banyak pengagguran tentunya juga akan berpengaruh terhadap anak. Bisa 

jadi anak akan mengikuti pola hidupnya apalagi jika tidak ada pengawasan 

dari keluarga. Lingkungan juga mampu membentuk karakter tiap anak, 

apabila lingkungannya baik maka baik pula lah karakter anak, begitupula 

sebaliknya.  

3) Alokasi Waktu Yang Sedikit 

Jumlah jam mata pelajaran pendidikan agama islam hanya 3 jam 

selama sepekan. Apabila orang tua hanya mengandalkan pembelajaran di 

kelas, sampai kapan pun pengembangan program pembelajaran tidak akan 
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tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara sekolah dan orang 

tua di rumah.  

Ketiga faktor eksternal yang telah dipaparkan sebelumnya, sangat 

mempengaruhi faktor internal dari siswa sendiri. Apabila siswa kurang 

mendapat dukungan dari keluarga, tidak mendapat lingkungan yang sehat, 

serta alokasi waktu pelajaran yang sangat sedikit, maka akan berpengaruh 

pada minat dan motivasi belajar siswa. Kurangnya motivasi dan minat 

belajar siswa tentunya hasil belajar juga tidak maksimal. 

Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh salah seorang guru agama 

islam SMPN 25 Bulukumba bahwa faktor penghambat dalam 

mengembangkan pembelajaran di sekolah ini adalah kurangnya sarana 

untuk pengembangan guru PAI dalam mengembangkan kreatifitasnya.  

Bagi guru mata pelajaran yang lain sering diadakan workshop atau 

pelatihan pengembangan, sedangkan untuk guru PAI hanya sekali / dua 

kali. Dan menurutnya, inilah salah satu kendala dalam mengembangkan 

program. Sementara guru PAI lainnya mengakui bahwa untuk sarana dan 

prasarana di sekolah cukup optimal digunakan seperti penggunaan 

komputer dan LCD, namun kendala lain beliau mengakui juga bahwa 

faktor penghambat adalah kurangnya kreatifitas guru dalam mengajar.  

Minat dan motivasi belajar siswa juga menjadi faktor penghambat 

pengembangan pembelajaran PAI. Menurut peneliti, menentukan model 

dan strategi yang tepat untuk siswa adalah salah satu usaha membangun 

motivasi siswa pada pembelajaran PAI dan program keagaman. Ketika 
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minat siswa terhadap pembelajaran bagus maka pelaksanaan pembelajaran 

tentunya dapat berjalan dengan baik. Apalagi dengan memperhatikan 

kondisi siswa pasca pandemi ini adalah menjadi tantangan bagi semua 

guru. Minat siswa terhadap pembelajaran menurun. Jadi, guru-guru 

berusaha keras agar pembelajaran lebih baik lagi.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMPN 25 Bulukumba, 

ditemukan kesamaan denga penelitian yang dilakukan Eva Andriana 

(2021) dengan judul penelitian “Manajemen Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Masa 

Pandemi Covid-19” bahwa faktor pendukung dalam penerapan manajemen 

pembelajaran PAI berasal dari internal dan eksternal sekolah sedangkan 

faktor penghambatnya adalah dari internal siswa itu sendiri.  

Berdasarkan analisa peneliti terkait faktor- faktor yang ditemukan 

dalam mengembangkan pembelajaran PAI di SMPN 25 Bulukumba, dapat 

disimpulkan bahwa dalam manajemen pengembangan program 

pembelajaran PAI belum efektif secara sempurna. Dari hasil wawancara 

dan pengamatan peneliti di lingkungan sekitar, yaitu masih kurangnya 

kerja sama antara orangtua dan guru. Sehingga kebiasan baik yang 

dilakukan di sekolah, tidak teraplikasi di rumah. Oleh karena itu, peneliti 

telah menemukan jawaban dari permasalahan sebenarnya. Ketika 

memperhatikan manajemen sekolah telah diupayakan pengembangannya 

menjadi lebih baik sementara sikap peserta didik masih belum 
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menampakkan dampak dari manajemen yang baik yang ditunjukkan dari 

adanya perubahan sikap lebih baik oleh siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan 

uraian pembahasan pada bab sebelumnya, adalah: 

1. Program pembelajaran pendidikan agama islam di SMPN 25 

Bulukumba meliputi, program intrakurikuler dan program 

ekstrakurikuler. Program intrakurikuler terdiri dari pengembangan 

pembelajaran tatap muka dan baca tulis alquran, sedangkan program 

intrakurikuler berupa tahsinul qira’ah, pesantren kilat, pekan 

keterampilan dan pentas seni serta program pembiasaan akhlakul 

karimah. 

2. Manajemen pengembangan program pembelajaran PAI di SMPN 25 

Bulukumba sesuai dengan teori pengembangan dengan memperhatikan 

3 hal, yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi 

terhadap program pembelajaran. Pengembangan program 

pembelajaran masih mengacu pada kurikulum yang berlaku yaitu 

kurikulum 2013. 

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengembangkan 

program pembelajaran di SMPN 25 Bulukumba dipengaruhi oleh 2 

hal, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Dengan adanya kedua 

faktor tersebut merupakan acuan agar dapat mengelola manajemen ke 

yang lebih baik lagi. 
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B. Saran  

1. Diharapkan agar semua civitas akademik Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 25 Bulukumba bekerja sama dan konsisten dalam menerapkan 

program pembelajaran PAI kepada siswa / siswi supaya program 

terlaksana dengan maksimal.  

2. Diharapkan agar kedepannya pengevaluasian program pembelajaran 

dilakukan secara kontinu dan dikontrol oleh semua dewan guru 

khususnya program pembiasaan akhlakul karimah. 

3. Diharapkan agar semua civitas akademik SMPN 25 Bulukumba mulai 

membangun dan menjalin hubungan terhadap orangtua atau wali murid, 

mengadakan sesi sharing sebagai upaya pengembanagan manajemen 

sekolah yang baik dan untuk menunjang keberhasilan anak didik, baik di 

sekolah maupun di rumah.  
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Keadaan pendidik SMPN 25 Bulukumba  

Tabel 5 

 No  
Guru Mata Pelajaran 

Jumlah guru dengan latar belakang 

pendidikan sesuai dengan tugas 

mengajar 

 
Jumlah 

D3 S1 S2 

1. Ilmu Pengetahuan Alam - 2 - 2 

2. Matematika - 3 - 3 

3. Bahasa Indonesia - 3 - 3 

4. Bahasa Inggris - 3 - 3 

5. Pendidikan Agama Islam - 2 - 2 

6. Ilmu Pengetahuan social - 2 - 2 

7. Penjaskes - 1 - 1 

8. Seni Budaya - 2 - 2 

 

Tabel 6. Sarana dan Prasarana 

NO SARPRAS JUMLAH 

1. Rombongan Belajar 15 

2. Ruang Kantor  1 

3. Ruang Tata Usaha 1 

4. Lab. Bahasa 1 

5. Lab. Komputer 1 

6. Multimedia 1 

7. Masjid 1 

8. Toilet 7 

9. Lapangan Olahraga 1 

10. Perpustakaan 1 
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Keadaan tenaga kependidikan SMPN 25 Bulukumba 
Tabel 7 

 

 

No. 

 

Tenaga 

Kependidikan 

Jumlah Tenaga dan kualifikasi 

Pendidikannya 

 

Jumlah 

 SMA D3 S1 S2 

1. Tata Usaha  - - 4 - 4 

2. Perpustakaan  - 1 - - 1 

3. Laboran IPA  - - 1 - 1 

4. Laboran Bahasa  - - 1 - 1 

5. Laboran Komputer  - - 2 - 2 

6. Pengelolah 

Multimedia 

 - - 2 - 2 

7. Penjaga sekolah  1 - - - 1 

8. Operator  - - 1 - 1 

9. Keamanan  - - 1 - 1 

 

 

 Keadaan siswa SMPN 25 Bulukumba tahun ajaran 2021/2022 

Tabel 8 

 

No. Kelas Rombel Jumlah Siswa 

Laki – Laki Perempuan Total 

1. VII 3 27 42 69 

2. VIII 3 45 28 73 

3. IX 3 51 46 97 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Key informan : Tenaga Pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) dan    siswa 

Informan lain : Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum 

 

No. Pertanyaan 

 

Jawaban 

1.  Program Pembelajaran PAI 

 

1. Apa saja program pembelajaran PAI 

yang bapak/ibu terapkan? 

2. Bagaimana bapak/ibu mengatur waktu 

terhadap program pembelajaran di luar 

jam pelajaran. 

 

 

2.  Perencanaan Pembelajaran PAI 

 

1. Apakah bapak/ibu menyusun 

perencanaan program pembelajaran PAI? 

2. Langkah-langkah apa saja yang ibu 

lakukan Menyusun perencanaan 

pembelajaran PAI 

3. Apakah program pembelajaran PAI yang 

bapak/ibu persiapkan disusun sesuai 

dengan pedoman? 

  

 

3. Pelaksanaan Pembelajaran PAI 

 

1. Langkah-langkah apa yang bapak/ibu 

lakukan dalam pembelajaran PAI? 

2. Media apa yang bapak/ibu gunakan 

dalam proses pembelajaran PAI? 

3. Apakah media yang bapak/ibu gunakan 

dalam pembelajaran efektif terhadap 

siswa? 

4. Metode apa yang bapak/ibu gunakan 

dalam pembelajaran PAI? 

5. Selama proses pembelajaran, bagaimana 

strategi bapak/ibu menghadapi siswa 

yang kurang bersemangat? 

 

4.  Evaluasi dalam Pembelajaran PAI  
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1. Bagaaimana bentuk evaluasi bapak/ibu 

dalam pembelajaran PAI? 

2. Bagaimana bapak/ibu mengatasi siswa 

yang lambat dalam memahami 

pelajaran? 

3. Apakah bapak/ibu menemukan faktor 

penghambat dalam melakukan 

manajemen pembelajari PAI? 
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Gambar 3. Penyerahan surat izin meneliti dan proses wawancara bersama 

kepala sekolah.  

 

 

 
Gambar 7. Wawancara bersama wakasek urusan Kurikulum 
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Gambar 5. Proses wawancara bersama guru Pendidikan Agama Islam 

 

 
Gambar 6. Proses Wawancara bersama guru Pendidikan Agama Islam 
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Gambar 5 & 6. Observasi lingkungan sekolah 
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