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ABSTRAK 

 

Anir. 2022. Leadership dan Manajemen Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Aroepala 

Residence Jalan Bontotangnga Kab. Gowa. Tesis. Jurusan Pendidikan 

Islam Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Pembimbing I Abd. Rahman Getteng, dan Pembimbing II Edi Jusriadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen 
pembelajaran pendidikan Agama Islam, penerapan leadership dan 
menganalisis faktor penghambat dan pendukung leadership dan 
manajemen pembelajaran pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 
Residence.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan 
berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh 
metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leadership dan manajemen 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia 
Pao-Pao Residence. Sudah menggunakan manajemen  leadership dan 
manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam  dengan baik, hal 
tersebut terbukti dengan pelaksanaan mekanisme leadership dan 
manajemen pembelajaran yang dilakukan dengan menyiapkan semua 
langkah-langkah yang harus dilakukan dengan melengkapi perangkat 
pembelajaran seperti dengan menyiapkan program tahunan, program 
semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan alokasi waktu 
sebelum memasuki tahun ajaran baru atau sebelum semester di mulai 
semuanya sudah disiapkan dengan persiapan yang jelas dan  matang. 
Adapun analisis faktor pendukung dan penghambatnya terdiri dari faktor 
internal dan faktor eksternal. 

Kata Kunci: Leadership, Manajemen Pembelajaran, Pendidikan Agama 
Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Tujuan pembangunan nasional diantaranya adalah mencerdaskan 

masyarakat oleh karena itu pemerintah, keluarga dan masyarakat saling 

bekerjasama untuk merealisasikan pendidikan bangsa. Jenjang 

pendidikan diselenggarakan mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan 

tinggi. 

Tenaga kependidikan memfasilitasi seluruh proses pembelajaran 

dan mengelola dana dengan benar dan bertanggung jawab. Komponen 

lainnya adalah orang tua serta masyarakat yang berpotensi dalam 

mendukung dan mengelola semua program sekolah mulai dari tingkat 

pusat hingga ke tingkat daerah. Seluruh komponen dan elemen 

pendukung pembelajaran  harus dikelola dengat tepat dan efisien untuk 

memastikan bahwa hasil belajar yang dicapai oleh masing-masing sekolah 

benar-benar memuaskan, baik secara akademik maupun non akademik. 

Apabila dilihat dari perspektif manajemen pendidikan, maka seluruh 

komponen yang dijelaskan sebelumnya disebut sumberdaya pendidikan. 

Dalam proses mencapai hasil belajar yang memuaskan dimana sebagai 

tujuan dari program pendidikan di sekolah, maka seluruh sumber daya 

pendidikan tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan 

sumber daya pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien 

sehingga memberikan hasil yang bernilai tinggi bagi capaian tujuan 
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pendidikan, pembelajaran, dan pemimpin pendidikan yang luar biasa. 

Pada masa sekarng ini diperlukan pemimpin pendidikan dengan 

kemampuan luar biasa dalam mengeloa program pendidikan.  

Pemimpin pendidikan yang cerdas dan profesional, mampu untuk 

mengendalikan sumber daya pendidikan pada setiap satuan pendidikan 

secara efektif dan efisien, termasuk mengelola proses pembelajaran 

secara bertanggung jawab, sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu 

tinggi dan mampu membangun bangsa serta mampu bersaing secara 

global. 

Permasalahan mutu pendidikan di Indonesia saat ini dapat 

dikategorikan belum baik, walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk 

mencapai hasil yang diharapkan. Misalnya perumusan dan penetapan 

berbagai kebijakan regulasi dalam penerapan pendidikan, revisi kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan secara periodik, 

desentralisasi penerapan program pendidikan, pengembangan kualitas 

dan profesionalisme akademisi, peningkatan kesejahteraan guru dan 

dosen, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan di 

seluruh satuan pendidikan, perbaikan manajemen pembelajaran pada 

semua satuan pendidikan, pengembangan pembelajaran yang berbasis 

pada standar mutu pengelolaan, mulai dari pendidikan dasar sampai pada 

pendidikan tinggi.  

Manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses 

belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang 
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efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang efektif dapat 

menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Jika proses 

pembelajarannya efektif, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan mudah.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diuraikan bahwa tujuan 

pendidikan Agama Islam adalah memberi kebahagiaan kepada manusia 

di dunia dan di akhirat serta memberikan kewajiban untuk tunduk dan 

patuh kepada Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Adz 

Dzariyaat ayat 56: 

ۡنَس ِاۡلَّ لِي َ  ۡعُبُدۡونِ َوَما َخَلۡقُت اۡلِنَّ َواۡلِ  
Terjemahnya: 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku”. 

 
Ayat diatas menjelaskan tujuan pendidikan yang utama yaitu untuk 

mengabdikan diri kepada Allah, sebagai pencipta alam semesta, oleh 

karena itu pengabdian agama juga bertujuan untuk memberi bimbingan 

kepada manusia agar mereka mengetahui bagaimana cara mewujudkan 

pengabdian Allah SWT. Manfaat dan usaha tersebut tentu akan kembali 

kepada diri sendiri yaitu untuk tercapainya kebahagiaan hidup di dunia. 

Manajemen pembelajaran harus diterapkan, sehingga dapat 

diketahui dengan baik, apa, mengapa, dan bagaimana langkah-langkah 

yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang 

diharapkan.  
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Program pendidikan harus dikelola dengan baik agar mendapatkan 

hasil yang maksimal, terutama metode pembelajaran yang dilakukan saat 

ini masih menggunakan metode pembelajaran online. Kelemahan metode 

pembelajaran online yaitu lemahnya pola berfikir peserta didik yang 

menggunakan system transfer knowledge, tanpa adanya indikasi lain 

disetiap materi yang dipelajari, yang dimaksud dalam hal ini adalah  

pembelajaran materi tidak dilakukan dengan memberikan teori saja akan 

tetapi implementasi yang mencakup aktifitas peserta didik. Permasalahan 

ini harus menjadi titik fokus semua pelaku pendidikan dalam lingkup 

pendidikan, oleh karena itu solusinya adalah peningkatan kualitas dari 

penerapan dan edukasi pada peserta didik, dimana seharusnya hal 

tersebut merupakan tanggung jawab kepala sekolah atau pimpinan 

lembaga pendidikan tersebut.  

Manajemen pembelajaran adalah interaksi antara beberapa 

kompenen pendidikan, yang pada dasarnya dapat di kelompokkan ke 

dalam tiga pokok utama yaitu tenaga pendidik, materi pelajaran peserta 

didik. Komponen tersebut melibatkan beberapa unsur yaitu, sarana-

prasarana, metode pembelajaran, media, ekosistem lingkungan belajar, 

pembiayaan dan sistem evaluasi. Ada indikasi pada saat ini, untuk 

kembali pada pola pikir bahwa anak akan belajar dengan lebih baik jika 

menciptakan ekosistem belajar secara ilmiah. Belajar akan lebih berarti 

jika anak menjalani apa yang di pelajarinya, bukan sekedar 

mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan 
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materi terbukti berhasil dalam kompetensi memori jangka pendek, tetapi 

tidak berhasil dalam membekali anak untuk menemukan solsui dalam 

suatu permasalahan dalam kehidupan jangka panjang.  

Menurut Stonner sebagimana Sufyarman dalam Miswar Harahap 

(2019) bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengelolaan, 

kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota dalam suatu lembaga 

dan pengguna sumber daya lembaga untuk mendapatkan hasil yang telah 

di tetapkan. dari beberapa pendapat tersebut maka dapat dikatakan 

manajemen adalah ilmu perencanaan untuk melakukan sebuah aktifitas 

dengan ketentuan-ketentuan yang terdiri dari perencanaan kelembagaan, 

penggerakan dan pengawasan yang telah dirumuskan sebelumnya.  

Berdasarkan definisi Hamalik (2003:54) pembelajaran adalah suatu 

integrasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi materi fasilitas, 

perlengkapan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai 

tujuan. Menurut Dimyanti, pembelajaran adalah aktifitas yang membuat 

kegiatan interaksi antara metode belajar dan peserta didik yang 

bereorientasi pada tujuan pembelajaran yang berakhir dengan evaluasi. 

Definisi lain menyebutkan pembelajaran adalah aktifitas yang bertujuan 

untuk membelajarkan siswa.  

Diantara penyebab munculnya berbagai permasalahan manajemen 

pembelajaran adalah kegiatan belajar yang lebih berfokus kepada 

penguasaan teori daripada memberikan pembelajaran peserta didik dari 

sudut kompetensi. Sesuai bakatnya masing-masing. Manajemen 
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pendidikan memiliki tujuan tertentu dalam meningkatkan kualitas belajar 

mengajar. Tanpa manajemen, pendidikan yang baik akan mempersulit 

lembaga pendidikan untuk berjalan dengan baik menuju kearah tujuan 

pendidikan dan pengajaran yang maksimal yang menjadi target capaian 

lembaga tersebut. Perkembangan dalam pendidikan islam memadukan 

pengajaran informal dan non formal, sehingga harus didukung manajemen 

pendidikan yang dapat mengakomodir kedua jenis pembelajaran tersebut. 

Pendidikan agama islam merupakan mata pelajaran yang di kembangkan 

dari pembelajaran yang berdasarkan agama islam. Pembelajaran tersebut 

terdapat dalam agama islam dan Al- Hadits.  

Menurut Abdul Azis Muslimin (2016), pendidikan islam hendaknya 

dapat mewarnai kepribadian seseorang, sehingga agama benar- benar 

menjadi bagian dari pribadinya dikemudian hari. Agama harus dihayati 

benar dan digunakan sebagai pedoman hidup manusia, maka agama 

harus menjadi dasar dalam kepribadiannya. Pendidikan islam harus 

menyentuh tiga institusi pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

Pendidikan agama islam yang yang dilandasi kubutuhan adalah  

kegiatan yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap peserta didik 

bertujuan untuk dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

islam sebagai jalan hidupnya. Mata pelajaran pendidikan agama islam 

bukan hanya memberikan pemebelajaran kepada peserta didik untuk 

memahami berbagai ajaran islam, tetapi yang yang paling utama adalah 
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peserta didik dapat mengimplementasikan pembelajaran tersebut dalam 

kegiatan sehari-hari. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

menegaskan keutuhan dan keselarasan antara ranah kognitif, 

psikomotorik, dan efektifnya. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dirancang untuk belajar.  

Menurut Soeharto, dkk dalam bukunya “Teknologi Pembelajaran’’ 

mengatakan bahwa pembelajaran adalah memanipulasi lingkungan untuk 

mendapatkan kemudahan seseorang tersebut untuk belajar. 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai system atau proses belajar 

suatu subyek didik/pembelajar yang didesain, dilaksanakan dan di 

evaluasi secara sistematis agar subyek didik/pembelajaran dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien 

(Depdiknas, 2008:8) 

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa 

pembelajaran dianggap sebagai sebuah sistem yang berarti pembelajaran 

terdiri dari beberapa unsur yang terorganisir antara lain tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran/alat peraga, pengorganisasian kelas, 

evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran (misalnya layanan 

pembelajaran rremedial bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajar). Bila pembelajaran di pandang sebagai suatu proses, maka 

pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam 

rangka membuat peserta didik belajar. Proses tesebut di mulai dari 
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merencanakan program pengajaran tahunan, semester dan penyusunan 

persiapan mengajar (Lesson Plan), berikut penyusunan perangkat 

kelengkapannya antara lain alat peraga, dan evaluasi (Depdiknas, 2000:8)  

 Leadership pada suatu lembaga memiliki peran yang utama, 

karena dengan tidak adanya pemimpin, maka arah lembaga pendidikan 

yang telah direncanakan akan tidak sesuai sebagaimana mestinya, selain 

daripada itu kepemimpinan yang baik juga harus bersinergi dengan 

manajemen terorganisir dengan baik. Kepemimpinan yang dilakukan 

dengan baik juga adalah memiliki individu yang berjiwa kepemimpinan 

dan dipercaya oleh bawahannya atau anggotanya, sehingga terciptalah  

loyalitas dan royalitas yang mengakar di benak para bawahannya dan 

anggotanya.  

Manajemen Leadership sebuah lembaga adalah sebuah 

permsalahan yang sangat penting dalam pengelolaan suatu lembaga. 

Perkembangan kemajuan pada sebuah lembaga sangat membutuhkan 

sebuah sistem dan manajemen tata kelola. Oleh karena itu apabila 

manajemen sebuah pemimpin itu baik maka akan menghasilkan lembaga 

yang berkualitas. Secara otomatis lembaga tersebut akan maju, dan 

berkembang. Sebaliknya jika manajemen kepemimpinan tidak baik maka 

lembaga tersebut akan merugi dan tidak berkembang menjadi lebih baik. 

Lembaga Pendidikan saat ini sedang menghadapi problematika 

yang krusial. Probelmatika yang paling sensitif adalah berkaitan dengan 

Mutu pendidikan, relevansi pendidikan, akuntabilitas, profesionalisme, 
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efisiensi, debirokrasi, dan perilaku manajemen dalam pengambilan 

kebijakan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan selalu 

mengandung banyak komponen yang saling berinteraksi secara intensif. 

Interaksi  dibentuk di dalam  struktur sehingga dapat membantu upaya 

untuk mencapai tujuan bersama. Peralatan, metode kerja, bahan baku, dll 

diperlukan karena kinerja pekerjaan dalam suatu organisasi dapat 

berhasil. Upaya untuk mengatur dan mengarahkan sumber daya ini 

disebut  manajemen. Sedangkan inti dari manajemen adalah leadership 

(Siagian, 1980). 

Ketika membangun efektivitas manajemen kepemimpinan di 

lembaga pendidikan Islam, ada dimensi pendidikan dalam keterampilan 

profesional dan konseptual. Dengan demikian, keterampilan individu 

terpinggirkan. Bahkan, efektivitas kegiatan manajemen dan dampaknya 

terhadap kinerja organisasi sangat tergantung pada kepekaan 

kepemimpinan untuk menggunakan keterampilan individu. 

Fungsi dan peran pemimpin dalam pengelolaan lembaga 

pendidikan Islam merupakan penentu dari motivator, penyelenggara 

acara, bahkan  arah politik yang  menentukan arah dan tujuan pendidikan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemimpin yang efektif adalah yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Mampu mengelola anggota agar dapat melaksanakan tugas dan 

kewajiban sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sehingga 

menghasilkan kegiatan yang lancar dan produktif. 
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2. Mampu melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. 

3. Dapat berinteraksi dengan masyarakat agar terjalin hubungan 

yang harmonis sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif 

dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga pendidikan. 

4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan 

tingkat kedewasaan. 

5. Mampu berkolaborasi dengan tim manajemen. 

6. Mampu menginterpretasikan visi dan misi lembaga secara 

produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.  

Pada suatu lembaga pendidikan yang akan menjadi tolak ukur 

bagus tidaknya mutu sebuah lembaga pendidikan adalah pengelolaan 

manajamen kepemimpinan. Ini sangat tergantung pada pengelolaannya. 

Banyak permasalahan  dalam dunia pendidikan yang disebabkan oleh 

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pengelola lembaga 

pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang baik dan kualitas 

yang penting dalam kehidupan sosial peserta didik, diperlukan penelitian 

yang dapat memecahkan berbagai permasalahan lembaga pendidikan 

Islam.. 

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah pokok penelitian ini 

dapat dipaparkan dalam bentuk pertanyaan yaitu : 



11 
 

 

1. Bagaimana penerapan manajemen pembelajaran pendidikan 

agama islam di Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO 

RESIDENCE? 

2. Bagaimana penerapan Leadership pada Rumah Sekolah 

Cendekia PAO-PAO RESIDENCE ?  

3. Bagaimana mengatasi faktor penghambat dan pendukung 

Leadership dan manajemen pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO RESIDENCE ? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Bertitiktolak dari fokus penelitian di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk :  

1. Menganalisis penerapan manajemen pembelajaran pendidikan 

agama islam pada Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO 

RESIDENCE. 

2. Menganalisis penerapan leadership pada Rumah Sekolah 

Cendekia PAO-PAO RESIDENCE.  

3. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung Leadership dan 

Manajemen pembelajaran pada Rumah Sekolah Cendekia  PAO-

PAO RESIDENCE.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang 

mendalam dan komrehensif baik dalam teoritis maupun praktis: 
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1. Secara teroritis  

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan mampu 

memberikan kontribusi berupa informasi atau pengetahuan 

tambahan terhadap Manajemen Pembelaran pendidikan agama 

islam dan Leadership di Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO 

RESIDENCE. Disamping itu juga sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya atau peneliti lain ketika membangun hipotesis yang 

berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat memperkaya 

temuan penelitian ini. 

2. Secara praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi 

masukan yang konstruktif dalam hal manajmen pembelajaran dan 

leadership di Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO RESIDENCE. 

Disamping itu juga menjadi bahan masukan sekaligus referensi 

bagi setiap pemimpin dalam upaya meningkatkan manajemen 

pembelajaran pendidikan dan kepemimpinan.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Tinjauan hasil penelitian atau kajian pustaka adalah muatan hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan  

Tema yang akan penulis bahas dalam tesis ini yaitu Leadership dan 

Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah 

Cendekia PAO-PAO AROEPALA RESIDENCE, dengan fokus mencari 

tahu Manajemen Pembelajaran Pendidikan agama Islam serta sistem 

leadership. 

Peneliti ingin mendemonstrasikan dalam pembukaan bab ini bahwa 

posisi tulisan dan penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan 

beberapa penelitian sebelumnya dengan tema yang hampir serupa 

dengan tema pembahasan peneliti dalam karya tulis ini, untuk itu peneliti 

menyertakan dan melampirkan beberapa hasil karya tulis baik dalam 

bentuk, thesis dan jurnal maupun dalam bentuk buku yang dijadikan 

sebagai bahan referensi utama dan memperkaya kajian teoritis dalam 

karya tulis ini dalam bentuk tabel, diantaranya;  
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Tabel 2.1 Penelitian terdahulu  

No 
Nama, tahun. 

Judul 
penelitian 

Metode analisis Hasil penelitian 

1 Endang Listyani,  
Manajemen 
Pembelajaran 
Pendidikan 
Agama Islam Di 
SMP Nasima 
Semarang 

1. Reduksi data  
2. Penyajian data  
3. Pengambilan 

simpulan atau 
verivikasi  

1 Kegiatan perencanaan 
pembelajaran PAI di 
SMP Nasima pada 
dasarnya sudah 
dilaksanakan dengan 
baik. Hal ini dapat dilihat 
pada administrasi 
pembelajaran yang 
dibuat oleh guru PAI. 

2 Pelaksanaan 
pembelajaran PAI di 
SMP Nasima 
menyeimbangkan teori 
dan praktik. Hal ini dapat 
dilihat dengan adanya 
pembiasaan dan 
rutinitas keagamaan 
yang dilkukan setiap 
hari. 

Penilaian Pembelajaran 
PAI pada dasarnya sudah 
dilaksanakan secara 
keseinambungan. Hal ini 
terbukti dalam pelaksanaan 
penilaian dilakukan secara 
bertahap, mulai dari 
ulangan harian, ulangan 
terprogram, mid semester, 
dan ulangan akhir 
semester. 

2 Syafaruddin. 
Mesiono, 
Amrilsyah Butar-
Butar, 
Muhammad 
Shaleh 
Assingkily, 2020, 
Manajemen 
pembelajaran 
pendidikan 

Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
kualitatif dengan 
metode 
observasi, 
wawancara, dan 
studi dokumen.  

1. Manajemen 
pembelajaran PAI dI 
SDIT Bunayyah 
terlaksana dengan baik, 
hal ini ditandai dengan 
keterpaduan 
pembelajaran mulai dari 
perencanaan, 
pengorganisasian, 
instruksi pengarahan 
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agama islam di 
SDIT Bunayyah 
pandan kab, 
Tapanuli tengah 

pembelajaran, dan 
evaluasi. 
Pengembangan 
manajemen 
pembelajaran PAI di 
tandai dengan sholat 
berjamaah di sekolah, 
pembinaan cara 
berwudhu, pembinaan 
akhlak peserta didik, dan 
pembiasaan interaksi 
peserta didik dengan Al-
Quran. 

3 Miswar Harahap, 
2019, 
Manajemen 
Pembelajaran 
Penididikan 
Agama Islam di 
Madrasah Aliyah 
Negeri Insan 
Cendekia 

Metode yang 
digunakan pada 
penelitian ini 
adalah metode 
kualitatif dan 
dianalsis secara 
deskriptif.  

Pada hasil penelitian 
ditemukan bahwa 
perencanaan manajemen 
pembelajaran pendidikan 
aga islam secara 
profesional, pelaksanannya 
sangat bervariasi dan unik, 
menggunakan berbagai 
strategi pembelajaran, 
kemudian dievaluasi 
secara autentik, kemudian 
diawasi oleh kepala 
madrasah dan kasi 
penmad Tapsel dengan 
cara pemeriksaan 
perangkat pembelajaran 
dan supervisi kelas dengan 
baik. 

4 Husaini dan 
Happy, 2019, 
Manajemen 
kepemimpinan 
dalam sebuah 
lembaga 
pendidikan islam 

Penelitian ini 
mengguanakan 
penelitian pustaka 
(library research)  

Penerapan efek 
kepemimpinan tergantung 
pada orang (kondisi dan 
keadaan) yang memimpin 
mereka. Hal ini juga 
berlaku untuk operasi 
lembaga pendidikan Islam, 
yang sangat efektif 
tergantung pada kondisi 
dan keadaan yang 
diberikan. Tidak ada gaya 
kepemimpinan yang lebih 
efektif daripada situasi dan 
perubahan situasi.  
Agar dapat menghasilkan 
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kinerja yang tepat dan 
bijaksana maka harus ada 
beberapa komponen pada 
suatu lembaga pendidikan 
islam diantaranya adalah  
Panning, Organizing, 
Actuating, dan Controling.  

5  Entin Fuji 
Rahayu,  
Manajemen 
pembelajaran 
dalam rangka 
pengembangan 
kecerdasan 
majemuk 
peserta didik  

Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan 
kualitatif. Jenis 
penelitian 
kualitatif yang 
digunakan adalah 
studi kasus. 

Hasil penelitian nya bahwa 
yaitu dalam rangka 
pengembangan 
kecerdasan majemuk 
peserta didik di TK Kusuma 
Mulya Ngadiluwih 
Kabupaten Kediri maka 
dibutuhkan sebuah 
manajemen pembelajaran 
yang meliputi proses 
perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi. 
Dan terdapatbeberapa 
faktor pendukung dan 
penghambat dalam 
penerapan manajemen 
pembelajaran tersebut.  

6 Siti 
Mistrianingsih, 
Ali Imron, 
Ahmad 
Nurabadi, peran 
kepala sekolah 
dalam 
implementasi 
manajemen 
berbasis sekolah  

Menggunakan 
metode 
pendekatan 
kualitatif dan 
penelitian ini 
dilakukan untuk 
mendeskripsikan 
aspek yang 
menjadi konteks 
penelitian yang 
behubungan 
dengan 
impelementasi 
MBS sebagai 
peran kepala 
sekolah di SDN 
Pandanwangi 1 
Malang.  

SDN Pandanwangi 1 
Malang menerapkan 7 
komponen atau pilar MBS, 
yaitu manajemen 
kutikulum, manajemen 
tenaga kependidikan, 
manajemen peserta didik, 
manajemen sarana dan 
prasarana, manajemen 
pembiayaan, manajemen 
hubungan sekolah dengan 
masyarakat (humas), dan 
manajemen budaya dan 
lingkungan sekolah.  

 

 



17 
 

 

B. Tinjauan Teori dan Konsep  

1. Manajemen  

Manajemen memiliki asal kata dari “to manage“ yang berarti 

mengatur. Pengaturan dilakukan dengan melalui proses dan diatur 

berdasarkan susunan dari fungsi manajemen, sehingga dapat diartikan 

bahwa manajemen adalah merupakan sebuah proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diharapkan (Hasibuan, 2004). Menurut 

Kristiawan dkk (2017) adalah Fungsi manajemen (perencanaan, 

pengorganisasian, tindakan dan pengendalian) digunakan untuk 

mengelola, mengarahkan, mengomunikasikan, dan mengelola semua 

sumber daya dalam organisasi  agar organisasi dapat mencapai 

tujuannya secara efektif dan efisien. 

Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari 

rencana yang matang. Agar dapat menunjukkan hasil yang optimal 

dalam pembelajaran. Bentuk perencanaan yang di lakukan adalah 

dengan melengkapi perangkat pembelajaran dengan menyusun 

program semester program tahunan, silabus pembelajaran, rencana 

proses pembelajaran dan alokasi waktu.  

Secara umum guru harus memenuhi dua kategori, yakni 

capability dan loyality, yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan 

dalam bidang ilmu yang di ajarkannya memiliki kemampuan teoritik 

tantang mengajar yang baik, yang di mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan atau implementasi sampai evaluasi.  
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Pengertian yang sama dengan kata manajemen, dalam bahasa 

Arab adalah al-Tadbir yang berarti penertiban, pengaturan, 

pengurusan, perencanaan, persiapan. Bentukm kata kerjanya adalah 

dabbara- yudabbiru (mengatur, mengurus, memimpin), yang terdapat 

pada surah QS : Yunus ayat 3 

تَ َوىَٰ َعَلى  ٍم ُُثَّ ٱسأ َرأَض ِِف ِستَِّة أَّيَّ ِت َوٱْلأ وََٰ ُ ٱلَِّذى َخَلَق ٱلسَّمََٰ ِإنَّ رَبَُّكُم ٱَّللَّ
َرۖ  َما ِمن َشِفيٍع ِإۡلَّ مِ  َمأ  ۢن بَ عأِد ِإذأنِهِۦ ٱلأَعرأِشۖ  يَُدبِ ُر ٱْلأ

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan 
langit dan bumi dalam enam hari, kemudian Dia 
bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. 
Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali 
sesudah ada izin Nya.” 
 

Surah Ar Rad ayat 2 

تَ َوىَٰ َعَلى ٱلأَعرأِشۖ   ِت بَِغْيأِ َعَمٍد تَ َروأنَ َهاۖ  ُُثَّ ٱسأ وََٰ ٱَّللَُّ ٱلَِّذى َرَفَع ٱلسَّمََٰ
َر يُ َفصِ ُل  َمأ َس َوٱلأَقَمَرۖ  ُكلٌّ ََيأرِى ِْلََجٍل مَُّسمًّىۚ  يَُدبِ ُر ٱْلأ َوَسخََّر ٱلشَّمأ

َءايََِٰت َلَعلَُّكم بِلِ   َقٓاِء رَبِ ُكمأ ُتوِقُنونَ ٱلأ
Terjemahnya :  

“Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang 
(sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam 
di atas arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masiing-
masing beredar hingga waktu yang di tentukan. Allah 
mengatur urusan (makhluk-Nya), supaya kamu meyakini 
pertemuan (mu) dengan tuhanmu”. 
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Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris 

management. Akar kata tersebut adalah manage atau managiare, yang 

memiliki makna : melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. 

Selanjutnya dalam kata manajemen tersebut terkandung tiga makna, 

yaitu pikiran (mind), tindakan (action) dan sikap (attitude) (Masyhud, 

2014). Al-Qur’an adalah sumber ilmu pengetahuan yang mendefinisikan 

manajemen dengan  menggunakan kalimat  yudabbiru,  yang artinya 

mengarahkan,  melaksanakan, menjalankan,  mengendalikan  

mengatur,  mengurus  dengan  baik, mengkoordinasikan,  membuat  

rencana  yang  telah  ditetapkan (Kencana, 2000). 

Manajemen dalam Islam disebut dengan kata at-tadbir 

(pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) 

yang banyak terdapat dalam Al Qur’an, sebagaimana Q.S As 

Sajadah/132:05: 

َدارُهۥُٓ أَلأَف  َرأِض ُُثَّ يَ عأرُُج إِلَيأِه ِِف يَ وأٍم َكاَن ِمقأ َر ِمَن ٱلسََّمٓاِء ِإََل ٱْلأ َمأ يَُدبِ ُر ٱْلأ
 َسَنٍة ّمِ َّا تَ ُعدُّونَ 

Terjemahnya: 

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 
naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu 
tahun menurut perhitunganmu”. 

Seorang pendidik harus pandai mencari dan menciptakan 

kondisi belajar yang nyaman serta memudahkan siswa memahami, 

memaknai, dan menghubungkan materi pelajaran yang mereka pelajari. 

Karena pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari rencana yang 
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matang. Sedangkan perencanaan yang matang akan menunjukkan 

hasil yang optimal dalam pembelajaran  

Ramayulis (2008) mendefinisikan bahwa hakikat manajemen 

adalah al-tadbir (pengaturan), sebagaimana firman Allah SWT, Dia 

mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu (Al-Sajadah : 5) 

Secara terminologis, ada berbagai definisi tentang manajemen 

dapat dilihat berbagai aspek diantaranya adalah dari perspektif, 

keyakinan, dan komprehensif para ahli. Menurut Daft dan Marcic (2009) 

management is the attainment of organizational goals in an affective 

and efficient manner through planning, organizing , leading, and 

cotrolling organizational resources. Definisi ini mengatakan bahwa 

manajemen adalah perolehan tujuan sebuah lembaga yang efektif dan 

efisien dengan berbagai aktifitas perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengawasan sumberdaya organisasi.  

Marno (2008) mendefinisikan manajemen adalah keterampilan 

dan kemampuan untuk mencapai suatu hasil dalam rangka pencapaian 

tujuan melalui kegiatan bersama. Dalam sudut pandang yang lebih 

luas, manajemen adalah sebuah proses pengaturan dan pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi melalui kerjasama 

internal untuk mencapai tujuan kelembagaan secara efektif dan efisien.  
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Oleh karena itu dapat diartikan bahwa manajemen merupakan 

perilaku internal dalam sebuah lembaga untuk menggapai tujuannya. 

Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi 

manajemen (Syafaruddin, 2015). Peran manajer adalah pelaksana unit 

kerja. Sedangkan unit kerja adalah orientasi tugas kelompok dalam 

suatu organisasi yang mencakup menajer dan bawahan atau staf. 

Seperti halnya bidang usaha penjualan bahan pokok, pembagian 

kerjasama, cabang bank, dan rumah sakit. Bahkan sekolah dapat 

dipertimbangkan unit kerja dengan instruktur dan manajer.  

Pekerjaan utama manajer adalah terhadap kepuasan kerja 

personil, keterlibatan kerja, komitmen, ketidakhadiran dan 

pemberhentian/ penolakan, begitupula dengan kinerja. Tidak ada 

tempat kerja atau organisasi yang dapat mempertahankan standar 

tinggi tanpa perhatian yang lebih baik terhadap orang-orang yang 

bekerja dengan mereka. Oleh karena itu, seorang manajer yang efektif 

adalah orang yang  mencapai tingkat  pencapaian tugas dan retensi 

yang tinggi di unit kerja. 

Manajemen sebagai  istilah yang sering digunakan dalam dunia 

bisnis juga digunakan pada dasarnya  untuk setiap jenis kegiatan 

terorganisir dan jenis organisasi apa pun. Dalam praktiknya, 

manajemen diperlukan setiap kali orang (organisasi) bekerja  sama  

untuk mencapai tujuan bersama. Pengelolaan diperlukan oleh 

organisasi pemerintah dari tingkat atas sampai RT (Lukun Tetanga), 
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oleh lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, kelompok kerja dan 

segala bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

Manajemen bertujuan untuk menciptakan efektivitas bagi setiap 

individu yang bekerja dalam  organisasi. Efektivitas unit kerja atau 

kelompok tercapai ketika efektivitas individu tercapai. Efektivitas 

kelompok, pada  gilirannya, memandu organisasi untuk mencapai 

efektivitas kelompok (Syafaruddin, 2015). Sifat dasar manajemen 

adalah beragam. 

Manajemen mengacu pada semua kegiatan organisasi dan 

dilakukan di semua tingkatan organisasi. Oleh karena itu manajemen 

sangat komprehensif, bukan hanya satu area, daripada pengurangan 

proses  atau  fungsi individu dalam suatu organisasi. Misalnya: bidang 

produksi, pemasaran, keuangan, atau sumber daya manusia secara 

fungsional terkait.. 

Dalam hal ini, administrasi adalah proses umum yang dilakukan 

untuk semua fungsi lain yang dilakukan dalam organisasi. Sebenarnya, 

manajemen adalah kombinasi dari kegiatan (Syafaruddin, 2015). 

2. Manajemen Pembelajaran  

a. Pengertian Manajemen Pembelajaran  

Menurut Malayu Manajemen pembelajaran terdiri dari dua kata, 

yaitu manajemen dan pembelajaran. Secara bahasa (etimologi) 

manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti mengatur. 

Adapun menurut istilah (terminologi) terdapat banyak pendapat 
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mengenai pengertian manajemen salah satunya menurut George R. 

Terry manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian penggerakan, dan 

pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya.  

Selanjutnya, Masnur Muslich berpendapat mengenai 

pembelajaran yaitu pembelajaran berasal dari kata “instruction” yang 

berarti pengajaran pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses 

interaksi antara anak dengan anak, anak dengan sumber belajar, dan 

anak dengan pendidik”. 

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan “Pembelajaran adalah proses 

interaktif peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. 

b. Fungsi Manajemen Pembelajaran 

a). Perencanaan Pembelajaran (Planning) 

Menurut Rusman (2011: 21) perencanaan pembelajaran ini 

berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk 

tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran 

yang digunakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, 

tenaga, dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, 

peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen 

lembaga pendidikan. 
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Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa 

konsep yang tertuang dalam Al Qur’an dan Al Hadits. Diantaranya ayat 

Al Qur’an yang terkait dengna fungsi perencanaan adalah QS. Al 

Hasyr/59: 18. 

َ َولأتَ نأظُرأ نَ فأ  َي َُّها الَِّذيأَن اََٰمُنوا ات َُّقوا اَّلل َٰ َ َّيَٰٓ َۗ ِانَّ اَّلل َٰ ٌس مَّا َقدََّمتأ لَِغدٍۚ َوات َُّقوا اَّلل َٰ
ٌرۢ ِبَا تَ عأَمُلوأنَ   َخِبي أ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada 
Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan”. 

Menurut Abdul majid perencanaan adalah proses penyusunan 

materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan 

pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu 

alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan”. Perencanaan merupakan proses 

menyusun mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan 

tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan keinginan pembuat rencana. Namun yang lebih 

utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan 

dengan mudah dan tepat sasaran. Yang berfungsi sebagai perumusan 

kompetensi dasar dan memperkirakan cara pembentukan kompetensi 

tersebut.  

Sebagai perencana, guru hendaknya dapat mendiaknosa 
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kebutuhan para siswa sebagai subyek belajar, merumuskan tujuan 

kegiatan proses pembelajaran dan menetapkan strategi pengajaran 

yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan. 

Susunan perangkat perencanaan pembelajaran adalah:  

1). Menentukan Alokasi Waktu dan Minggu efektif  

Menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah menetukan 

minggu efektif dalam setiap semester pada satu tahun ajaran. 

Rencana alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui berapa jam 

waktu efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Hal ini diperlukan untuk 

menyesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

minimal yang harus dicapai sesuai dengan rumusan standard isi 

yang ditetapkan. 

2). Menyusun Program Tahunan (Prota)  

Program tahunan (prota) adalah rencana program umum untuk 

setiap mata pelajaran untuk setiap kelas dimana guru mata 

pelajaran membuat tugas selama tahun pelajaran dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (standar kompetensi dan 

kompetensi dasar) tersebut. Program ini harus disiapkan dan 

dikembangkan oleh guru sebelum awal tahun ajaran untuk 

memberikan pedoman bagi pengembangan program selanjutnya.. 

3). Menyusun Program Semester (Promes)  

Program semester (promes) merupakan penjabaran dari program 
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tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam  

untuk memperoleh keterampilan dasar, sedangkan program 

semester berfokus pada berapa minggu  atau kapan pembelajaran 

untuk memperoleh keterampilan dasar berlangsung. 

4). Menyusun Silabus Pembelajaran  

Silabus adalah suatu bentuk pengembangan dan penjabaran 

kurikulum ke dalam rencana pelajaran, atau susunan bahan 

pelajaran yang teratur untuk mata pelajaran tertentu di kelas 

tertentu. Komponen yang terlibat dalam pengembangan kurikulum 

meliputi, namun tidak terbatas pada, identitas mata pelajaran, 

standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), mata pelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator, kinerja kompetensi, penilaian, dan 

manajemen waktu, dan sumber belajar. 

5). Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk setiap 

Kompetensi Dasar (KD) dan dapat disampaikan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Komponen dalam penyusunan RPP antara 

lain: 

a) Identitas Mata Pelajaran;  

b) Standar Kompetensi;  

c) Kompetensi Dasar;  

d) Indikator Tujuan Pembelajaran;  

e) Materi Ajar;  
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f) Metode Pembelajaran;  

g) Langkah langkah Pembelajaran;  

h) Sarana dan Sumber Belajar;  

i) Penilaian dan Tindak Lanjut. 

Penjadwal tugas kepala sekolah memiliki fungsi administrator. 

Ini berarti mengawasi peralatan yang dibuat guru dan memastikan 

bahwa itu sesuai dengan pedoman kurikulum yang  dibuat. Rencana 

pelajaran yang baik memungkinkan guru untuk mempersiapkan segala 

sesuatu yang perlu dipelajari siswanya. 

Rencana pembelajaran yang direncanakan juga harus selaras 

dengan tujuan pendidikan. Guru sebagai perencana pembelajaran  

harus mampu merancang program pendidikan yang berbeda sesuai 

dengan pendekatan dan metode yang  digunakan.  

Dalam mencapai tujuan tersebut, guru harus mempersiapkan 

perangkat yang harus dilaksanakan dalam merencanakan program. 

Hidayat mengemukakan bahwa perangkat yang harus dipersiapkan 

dalam perencanaan pembelajaran antara lain: 

a) Memahami kurikulum.  

b) Menguasai bahan pengajaran.  

c) Menyusun program pengajaran.  

d) Melaksanakan program pengajaran.  

e) Menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang 

telah dilaksanakan. 

b) Pengorganisasian Pembelajaran (Organizing) 
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Menurut Lena Aggestam (2006) pengorganisasian 

pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran 

yang dipilih dan dilaksanakan oleh guru dengan jalan mengkobinasikan 

lima komponen sistem pembelajaran, yaitu yang terdiri dari pembelajar, 

pesan, bahan, alat, dan lingkungan, agar tercapai tujuan belajar. 

organisasi pembelajaran adalah konsep di mana organisasi 

dianggap mampu untuk melakukan proses pembelajaran mandiri 

sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak 

untuk merespon berbagai perubahan yang ada.  

Proses organizing yang menekankan pentingnya tercipta 

kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan, 

sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Imran/03: 103: 

يۡ ًعا وََّۡل تَ َفرَّقُ ۡوا   َواۡذُكُرۡوا نِۡعَمَت اَّلل َِٰ َعَلۡيُكۡم ِاۡذ ُكنۡ تُۡم  ۖ َواۡعَتِصُمۡوا ِِبَۡبِل اَّلل َِٰ َجَِ
 َشَفا َعلَٰى وَُكنۡ تُمۡ  ۤۚ  ِاۡخَوانً  ۤ  ٖ  اَۡعَدٓاًء فََا لََّف بَ ۡيَ قُ ُلۡوِبُكۡم فََاۡصَبۡحتُۡم بِِنۡعَمِته

ِلكَ  ٖ    مِ نۡ َها َقذَُكمۡ فَاَن ۡ  النَّارِ  مِ نَ  ُحۡفَرةٍ  ُ  َكذَٰ  تَ ۡهَتُدۡونَ  َلَعلَُّكمۡ  ٖ  اَٰيَِٰته لَ ُكمۡ  اَّلل َُٰ  يُ بَ ۡيِ 
Terjemahnya: 

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, 
dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu 
Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu 
menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 
jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 
Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 
kamu mendapat petunjuk”. 

Organisasi pembelajaran pertama kali dipopulerkan oleh Peter 

Senge.  

Dalam bukunya yang berjudul The Fifth Discipline (1990), Peter 

mengatakan keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan 
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dalam mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajar.  

Organisasi pembelajar merupakan wadah bagi orang-orang yang terus 

menerus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang 

benar-benar diharapkan.  

c) Penggerakan Pembelajaran (Actuating) 

Menurut Terry (2011:82) Menggerakkan actuating  berarti 

merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-

tugas dengan antusias dan kemampuan yang baik. 

Fungsi actuating merupakan bagian dari proses kelompok atau 

organisasi yang tak dapat dipisahkan. Adapun istilah yang dapat 

dikelompokkan kedalam fungsi actuating ini, adalah directing, 

commanding, leading dan coordinating. Adapun rumusan actuating 

adalah suatu fungsi pembimbing dan pemberian pimpinan serta 

penggerakan agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Dalam konteks 

pembelajaran di kelas, mobilisasi yang dilakukan oleh guru sebagai 

pemimpin dan guru sebagai penanggung jawab pembelajaran  sangat 

penting dalam menggerakkan mereka yang terlibat dalam pelaksanaan 

program belajar  mengajar di fasilitas sekolah. Oleh karena itu, 

mobilisasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan dan kepemimpinan 

kegiatan sekolah dan pembelajaran.  

Penggerakan dalam proses pembelajaran dilakukan oleh 

pendidik dengan suasana edukatif agar siswa dapat melaksanakan 

tugas belajar dengan penuh antusias, dan mengoptimalkan 

kemampuan belajarnya dengan baik. Peran guru sangat penting dalam 
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menggerakkan dan memotivasi para siswanya melakukan aktivitas 

belajar baik itu dilakukan di kelas, di laboratorium, di perpustakaan,  

praktek lapangan kerja dan di tempat lain yang memungkinkan para 

siswa melakukan kegiatan belajar. 

d) Pengawasan pembelajaran (Controlling)  

 Pengawasan adalah supervisi yang dimana fungsi manajemen 

diperlukan untuk mengevaluasi kerja organisasi atau internal suatu 

organisasi untuk menetapkan perkembangan sesuai dengan arah yang 

diharapkan.  

Menurut Syaiful Sagala (2006) mengungkapkan bahwa 

Pengawasan merupakan proses pengamatan atau memonitor kegiatan 

organisasi untuk menjamin semua pekerjaan berjalan sesuai dengan 

rencana untuk mencapai tujuan institusi. Pengawasan juga dilakukan 

untuk mengetahui  perilaku staf dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Sebagai aturan umum, pemantauan yang dilakukan harus mencakup 

instrumen atau standar, penilaian dan evaluasi, dan tindakan korektif 

selanjutnya. 

Mengenai fungsi pengawasan sendiri, Allah SWT berfirman di 

dalam QS. As Syuraa/62: 06. 

نِهٓ  لَِيا ءَ  ٖ  َوالَِّذيأَن اَّتََُّذوأا ِمنأ ُدوأ  ِبوَِكيألٍ  َعَليأِهمأ  اَنأتَ  َوَمآ  َعَليأِهمأۖ  َحِفيأظٌ  اَّلل َُٰ  اَوأ
Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, 
Allah mengawasi (perbuatan) mereka; adapun engkau (Muhammad) 
bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka”. 
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Selanjutnya, pengawasan juga merupakan pengamatan 

terhadap  kegiatan semua pekerja dalam kaitannya dengan rencana 

dan tujuan yang telah ditetapkan. Kontrol adalah  konsep menyeluruh 

yang dapat diterapkan pada orang, benda, dan organisasi. Oleh karena 

itu, pemantauan ini dilihat dari segi input, proses, dan output daripada 

hasil. Guru memantau apakah program-program yang telah mereka 

susun dilaksanakan sesuai rencana. Jika terjadi kesalahan atau 

ketidakmampuan untuk menyelesaikan program, penyempurnaan 

rencana akan segera dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Berkenaan dengan siswa, guru harus memastikan bahwa siswa 

mampu melaksanakan kegiatan belajarnya sesuai rencana. Untuk 

supervisi ini, guru mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi 

informasi tentang kegiatan pembelajaran dan menggunakannya untuk 

memandu pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Perbaikan 

dapat dilakukan baik dalam proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung maupun  program pembelajaran yang akan datang 

sebagai hasil dari dukungan pembelajaran  oleh guru dan administrator 

sekolah. 

Tujuan  pembelajaran  berhasil dicapai ketika rencana tertulis 

tersedia. Setidaknya rencana tertulis memberikan banyak  tujuan. 

Untuk mencapai hasil belajar, perlu diputuskan terlebih dahulu apa 

yang harus dilakukan dan untuk siapa, serta sistem pembelajaran 
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seperti apa yang terbaik. Tujuan pembelajaran paling baik dicapai jika 

ini direncanakan.  

Mengenai kajian pendidikan agama Islam, rencana studi 

pendidikan agama Islam merupakan tinjauan terhadap unsur-unsur 

kajian di bidang pendidikan agama Islam. Artinya, suatu rencana studi 

khusus di bidang pendidikan agama Islam direncanakan, dilaksanakan 

dan  digunakan untuk masa yang akan datang. 

Manajemen adalah tugas yang terus-menerus diselesaikan 

dalam setiap kegiatan organisasi, dan setiap organisasi memiliki tujuan 

tertentu. Beberapa komponen diperlukan dan digunakan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Untuk memastikan bahwa setiap 

komponen memenuhi tujuannya dan beroperasi dengan baik dalam 

mencapai tujuan organisasi, manajemen proses pengadaan yang 

efektif juga diperlukan.  

Dapat diperoleh gambaran mengenai apa sesungguhnya 

manajemen itu. Magginson, Mosley & Piettri (1983) menjelasan 

pengertian manajemen sebagai berikut. “Management can be defined 

as working witth human, financial, and physical resources to achieve 

organizational objective by performance planning, organizing, leading, 

and controlling function “. Terjemahan bebasnya bahwa manajemen 

dapat diartikan sebagai suatu aktivitas kerjasama sejumlah orang 

dengan menggunakan sumber daya keuangan, dan fasilitas fisik 

lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses kerjasama itu 
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nampak dalam fungsi-fungsi perencanaan, penorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengawasan.  

Hersy & Blanchard (1977) juga menjelaskan Konsep 

manajemen sebagai proses bekerja sama dengan dan bekerja melalui 

orang-orang dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi 

(Abubakar, Elrehail, Alatailat, & Elçi, 2019). Selanjutnya dengan 

berpijak pada perspektif proses, maka Wagner & Hollenbeck (1992) 

merumuskan pengertian manajemen sebagai berikut: “ management is 

thus a process of planning, organizing, directing, and controlling 

organizational behaviors in order to accomplish a mission through the 

division of labor“. Manajemen  adalah  proses kegiatan yang dilakukan 

oleh pimpinan dan anggota suatu organisasi dalam bentuk 

perencanaan program, pengorganisasian unit kerja untuk 

melaksanakan program, mengarahkan dan memantau perilaku 

manusia di tempat kerja, oleh karena itu semua Kekuatan hanya 

didasarkan pada  realisasi atau upaya untuk menyadari mereka. 

Pencapaian tujuan merupakan visi dan tujuan dari sebuah organisasi. 

Beberapa konsep memiliki penekanan yang sama pada ketiga 

sumber tersebut. Artinya, proses kolaboratif yang melibatkan banyak 

orang, aktivitas yang dilakukan, tujuan atau visi organisasi yang 

dicapai, dan  seperangkat sumber daya yang dikelola dan digunakan. 

Melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, 

pengelolaan dan evaluasi  hasil yang diperoleh. Berdasarkan uraian 
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manajemen, maka hakikat manajemen pendidikan adalah  melalui 

proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan 

evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah, melalui rangkaian 

tugas pendidikan, pengelolaan pembelajaran dan pelaksanaan yang 

efektif dan efisien. 

Manajemen pendidikan memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kualitas belajar mengajar, tetapi tanpa manajemen yang tepat, sulit 

untuk bekerja dengan lancar menuju tujuan pengajaran dan pendidikan 

yang lengkap yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan. Pendidikan 

Islam berkembang dengan perpaduan antara pendidikan informal dan 

nonformal, sehingga perlu didukung manajemen pendidikan yang dapat 

mengakomodasi kedua jenis pembelajaran tersebut.  

Beberapa alasan mengapa ilmu pendidikan sangat diperlukan, 

antara lain :  

1. Pendidikan sebagai upaya membentuk  manusia merupakan proses 

yang panjang,  yang hasilnya tidak serta merta terlihat. Dalam 

proses pendidikan diperlukan  perhitungan yang cermat dan 

bijaksana berdasarkan pemikiran dan  teori yang benar agar tidak 

terjadi kegagalan atau kesalahan dalam mendidik anak.  

2. Dibina oleh nilai-nilai ajaran Islam Pendidikan Islam harus mampu 

menanamkan atau membentuk sikap yang dijiwai nilai-nilai tersebut 

serta menanamkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan 

nilai-nilai Islam yang mendasarinya. dikembangkan. 
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mengembangkan kehidupan anak menuju kedewasaan atau 

kedewasaan yang bermanfaat bagi dirinya. 

3. Islam sebagai wahyu dari Allah ditujukan untuk kemakmuran dan 

kebahagiaan hidup dan kehidupan umat manusia di dunia dan  

akhirat, dan hanya dapat berfungsi dalam diri manusia apabila 

disertai dengan pendidikan yang sistematis, dapat memiliki makna 

yang bermakna dan praktis. proses  yang dikembangkan. 

4. Ruang lingkup kependidikan Islam mencakup segala bidang 

kehidupan manusia didunia, oleh karenaya pembentukan sikap 

dan nilai-nilai amaliah islamiah dalam pribadi manusia baru dapat 

efektif bila mana dilkukan melalu proses kependidikan yang 

berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan kependidikan. 

5. Teori-teori, hipotesis dan asumsi-asumsi kependidikan yang 

bersumberkan ajaran Islam sampai kini belum tersusun secara 

ilmiah meskipun bahan-bahan bakunya telah tersedia, baik dalam 

kitab suci Alquran dan hadits maupun kaul ulama.  

Pemahaman Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

sekolah/perguruan tinggi dapat dilihat dari dua perspektif: PAI sebagai 

kegiatan dan PAI sebagai fenomena. PAI sebagai kegiatan adalah 

usaha sadar  untuk membantu seseorang atau sekelompok orang  

mengembangkan pandangan hidup (bagaimana orang hidup, menjalani 

dan menggunakan hidup), sikap terhadap hidup, dan kecakapan hidup 

secara mental, fisik atau sosial terbuang atau dijiwai dengan ajaran dan 
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nilai-nilai Islam. PAI sebagai fenomena adalah peristiwa bertemunya 

dan/atau terciptanya suasana antara dua orang atau lebih, yang 

akibatnya adalah berkembangnya  pandangan hidup yang melaluinya 

dihirup atau ditembus ajaran dan nilai-nilai Islam, yang menjadi jernih. 

Sikap hidup dan kecakapan hidup dalam  satu pihak atau lebih 

(Muhaimin, et.al, 2001). 

Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama 

Islam. Ajaran-ajaran dasar tersebut terdapat dalam Al-Qur‘an dan Al-

Hadits. Pendidikan agama islam yang berdasarkan kebutuhan 

merupakan usahberupa bimbingan dan asuhan terhadapa siswa agar 

kelak dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam 

sebagai jalan hidupnya. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak 

hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran 

Islam, tetapi yang terpenting peserta didik dapat mengamalkan ajaran-

ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam menekankan keutuhan dan keterpaduan antara ranah 

kognitif, psikomotorik, dan afektifnya. 

Pembelajaran pendidikan Agama Islam disekolah, dan juga di 

madrasah, menuntut sebuah model pembelajaran yang harus 

menyentuh aspek-aspek potensi berpikir, kejiwaan, tindakan dan 

bahkan pola hubungan social kemasayarakatandalam sebuah 

komunitas besar sebagai suatau bangsa. Pendidikan agama islam 
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menuntut keseriusan guru untuk merancang pembelajaran yang dapat 

secara konperehensif membina dan mengembangkan seluruh aspek 

kemanusiaan, agar menjadi insan kamil yang dapat melaksankan 

agama dalam seluruh aspek kehidupan manusia, dan masyarakat 

muslim menjadi komunitas umat amanusia yang paling ideal dimuka 

bumi ini. Dengan demikian dibutuhkan kemampuan guru Pendidikan 

Agama Islam dalam mengelola pembelajaran supaya bisa lebih 

bermakna kepada sisiwa . 

3. Sistem kepemimpinan/Leadersip 

Penelitian tentang konsep kepemimpinan telah dilakukan oleh 

para profesional manajemen. Kepemimpinan didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mengarahkan dan membujuk bawahan dan 

karyawan untuk mengambil tindakan spontan dan kooperatif untuk 

mencapai tujuan. Menurut Soepardi dari Mulyasa, kepemimpinan 

diartikan sebagai kemampuan  menggerakkan, mempengaruhi, 

memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membimbing, 

memerintahkan, melarang bahkan menghukum orang, dan merupakan 

media kepemimpinan yang dimaksudkan untuk mendorong orang 

bertindak. sebagai Administrasi sekolah juga berfungsi dengan lancar 

menuju tujuan dan sasaran organisasi ketika setiap orang bersedia 

terlibat dalam  mencapai tujuan manajemen secara holistik, efektif dan 

efisien, dan ketika setiap orang menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya.  
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 Berdasarkan konsep leadership tersebut di atas 

mengindikasikan, bahwa di dalam suatu leadership diperlukan adanya 

kemampuan leadership individu yang diserahi tanggungjawab 

memimpin, kemampuan komunikasi dengan bawahan/staf; adanya 

individu yang menjadi bawahan/staf, dan adanya kepengikutan 

bawahan/staf terhadap pemimpin. Keempat hal tersebut menjadikan 

aktifitas leadership dapat efektif dan efisien .dalam mencapai tujuan 

lembaga dalam penerapan administrasi sekolah. Dalam Islam konsep 

leadership diyakini mempunyai nilai yang khas dari sekedar 

kepengikutan bawahan dan pencapaian tujuan organisasi. Ada nilai-

nilai transendental yang diperjuangkan dalam kepemimpinan Islami 

dalam organisasi apapun. Nilai-nilai tersebut menjadi pijakan dalam 

melakukan aktifitas kepemimpinan. 

Pertanggung jawaban kepemimpinan/leader dalam Islam tidak 

hanya bersifat horizontal sesame manusia, tetapi bersifat vertical, yakni 

tanggung jawab kepada Allah SWT di Akhirat nanti. Firman Allah dalam 

QS. Al Mukminun/23: 8 dan QS. An Nisa/04: 58 

ِدِهمأ رَاُعوأَن    نَِٰتِهمأ َوَعهأ  َوالَِّذيأَن ُهمأ ِۡلَمَٰ
Terjemahnya: 

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat 
dan janjinya”. 

َ النَّاِس اَ  تُمأ بَ ۡيأ  َوِاَذا َحَكمأ
ِلَها  نَِٰت ِاَلَٰٓ اَهأ َمَٰ َ ََيأُمرُُكمأ اَنأ تُ َؤدُّوا اۡلأ نأ ََتأُكُموأا ِانَّ اَّلل َٰ

َ نِِعمَّا يَِعُظُكمأ بِه ِلۗ  ِانَّ اَّلل َٰ ًعۢا َبِصي أرًا ِانَّ  ۤۗ  ٖ  ِِبلأَعدأ َ َكاَن َسَِي أ  اَّلل َٰ
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Terjemahnya: 

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di 
antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 
Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” 

Beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang leader yaitu :  

1) Visioner 

Visioner adalah kemampuan untuk menciptakan dan menerapkan 

visi masa depan organisasi yang realistis, kredibel, inovatif dan 

menarik.  

2) Risiko personal 

Risiko personal di sini adalah bahwa para pemimpin bersedia 

mengorbankan diri untuk mencapai visi mereka. Artinya pemimpin 

harus memiliki hati yang besar dan rela berkorban untuk kemajuan 

organisasinya.. 

3) Peka 

Pemimpin harus peka terhadap lingkungan dan anggotanya. 

Pertimbangan lingkungan berarti bersikap realistis tentang 

keterbatasan, peluang, kekuatan, ancaman lingkungan, dan 

sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan. Berempati 

dengan anggota juga berarti bahwa pemimpin harus menyadari 

(sangat memahami) kemampuan anggota lain dan responsif 

terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. 

4) Wawasan luas 

Seorang pemimpin harus mengetahui hal-hal seputar organisasi 

dan lingkungan yang dibina agar progresivitas suatu organisasi 
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terus berlangsung. 

5) Kharisma 

Memberikan visi dan  misi, menginspirasi kebanggaan, layak 

dihormati dan dipercaya. 

6) Komunikatif 

Memiliki kemampuan penguasaan komunikasi sehingga langkah 

persuasi terhadap anggota berlangsung dengan mudah. 

7) Teladan 

Pemimpin adalah pilar keyakinan dan harapan, dan ini mendorong 

mereka untuk menjadi contoh dan selalu membela diri dari apa 

pun yang akan mendiskreditkan mereka. 

8) Tidak ego 

Pemimpin harus memiliki stabilitas emosi dan ego yang tinggi 

karena berbagai tekanan dan godaan akan dihadapi. 

Menurut (Irvan Kuncoro, 2021) Jurnal Kependidikan Islam 

dipaparkan dalam tabel dibawah ini : 

Bagan Perbedaan Antara Leadership Dan Manajemen 

No LEADERSHIP MANAJEMEN 

1 Melakukan inovasi  Melakukan administrasi  

2 
Membangun apa yang 

diperlukan  
Memelihara apa adanya 

3 Fokus pada pelakunya  
Fokus pada sistem dan 

struktur  

4 Membangun kepercayaan  Melakukan pengawasan  

5 
Melihat secara umum dan 

menyeluruh  
Melihat secara detail  
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6 
Memilih apa yang semestinya 

dilakukan  

Melakukan segala saesuatu 

dengan benar 

 
Bagan di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak 

hanya harus menjadi pemimpin, tetapi juga mengelola dengan 

sempurna dengan manajemen yang sempurna. Oleh karena itu, leader 

juga membutuhkan manajemen yang sempurna, kepemimpinan dan 

manajemen tidak dapat terjadi secara independen satu sama lain, 

tetapi harus sinergis.  

Berikut ini teori pendidikan dari timur ddan barat, dimana dari 

timur disini merujuk pada ayat al-quran surah Al Ahzab: 21 

َوٌة َحَسَنٌة ل َِمن َكاَن يَ رأُجوا   َءاِخرَ  لََّقدأ َكاَن َلُكمأ ِِف َرُسوِل ٱَّللَِّ ُأسأ َ َوٱلأيَ وأَم ٱلأ  ٱَّللَّ
َ َكِثْيًا  َوذََكَر ٱَّللَّ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 
dia banyak menyebut Allah. 
 

Pada ayat ini menjelaskan bahwasanya pemimpin yang ideal 

dan patut menjadi suri teladan ialah seperti nabi Muhammmad SAW, 

dimana beliau memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi 

pemimpin ialah sosok yang memiliki sifat kurang lebih seperti Nabi 

meskipun tidak seutuhnya, dimana ia memiliki sifat jujur, dapat 

dipercaya, cerdas, dan pandai menyampaikan.  
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C. Kerangka Konseptual 

 

  

Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO RESIDENCE 

Implementasi Manajemen 

Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Penerapan Leadership 

Fungsi Manajemen Pembelajaran 

1. Perencanaan Pembelajaran 

2. Organizing 

3. Actuating 

4. Controling 

 

Skill Leadership 

1. visioner 5. Kharisma 

2. Resiko Personal 6. Komunikatif 

3. Peka 7. Teladan 

4. Wawasan Luas 8. Tidak Ego 

 

Hasil Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat studi lapangan dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri (2019: 3) mengemukakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur statistic atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat 

menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. 

Susilo Pradoko (2017: 237) berpendapat bahwa penelitian 

kualitatif merupakan kegiatan penelitian yang memiliki tujuan 

mengungkapkan makna berbagai fenomena materi kajian yang diteliti. 

Penelitian ini sering disebut jenis penelitian interpretatif, disebut demikian 

karena jenis penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan makna objek 

materi kebudayaan dalam suatu masyarakat. Fenomena objek materi 

dalam masyarakat tidak hanya dilihat objek material secara fisik saja 

namun berusaha mengungkap makna di balik fenomena permasalahan 

objek materi yang sedang diteliti tersebut. Beberapa data dapat diukur 

melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. 
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B. Lokasi dan Waktu Penellitian  

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Rumah Sekolah Cendekia 

PAO-PAO RESIDENCE. Adapun alasan peneliti mengadakan penelitian di 

Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO RESIDENCE yakni: pertama untuk 

mengetahui bagaimana penerapan manajemen pembelajaran pendidikan 

agama islam, Leadership serta faktor penghambat dan pendukung 

manajemen dan leadership di Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO 

RESIDENCE. Kedua, belum pernah diadakan penelitian mengenai 

manajemen pembelajaran pendidikan agama islam dan leadersip di 

Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO RESIDENCE. Penelitian ini 

rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022.  

 
C. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Unit Analisis merupakan alat bantu sangat penting perannya 

dalam pelaksanaan penelitian, karena data yang diperlukan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian diperoleh melalui instrumen. 

Instrumen penelitian merupakan salah satu elemen terpenting dalam 

menulis karena berfungsi sebagai alat atau sarana pengumpulan data, 

masalah, dan aspek yang akan diselidiki. Sebuah kendaraan penelitian 

adalah alat penelitian (seperti dalam bentuk baterai tes). Mengumpulkan 

data untuk diproses. 

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah agar 

hipotesis dapat diuji kebenarannya, maka peneliti mempergunakan 

instrumen penelitian yang dianggap tepat yaitu : 
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1. Pedoman observasi adalah instrumen yang digunakan dalam 

pengamatan ataupun observasi di lokasi penelitian.  

2. Pedoman wawancara merupakan instrumen atau sebuah konsep 

pertanyaan tertulis yang dijadikan pedoman oleh penelitian dalam 

melakukan proses pengumpulan data dari para responden.  

3. Catatan dokumentasi adalah instrumen yang digunakan untuk 

mencatat ataupun mendata data-data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

 Adapun pemilihan wawancara sebagai sumber data yang utama 

sedangkan dokumentasi dan observasi sebagai data pelengkap. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun pemilihan wawancara sebagai sumber data yang utama 

sedangkan dokumentasi dan observasi sebagai data pelengkap. Sandu 

Siyoto dan M. Ali Sodik (2015) memberikan penjabaran beberapa teknik 

pengumpulan data tersebut sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh 

indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan 

pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, 

pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. 

Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman 

pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh 

seorang peneliti untuk memperoleh informasi dari seorang responden. 

Alat ini disebut pedoman wawancara atau interview guide. Bahkan, 

wawancara bisa dilakukan secara bebas. Ini berarti bahwa 

pewawancara bebas untuk mengajukan pertanyaan kepada orang 

yang diwawancarai tanpa harus membawa pemandu. Prasyarat untuk 

wawancara semacam itu adalah bahwa pewawancara harus mencari 

data yang mereka kumpulkan. 

3. Dokumentasi 

Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu: 

pedoman dokumentasi, yang berisi ringkasan atau kategori untuk 

menemukan data, dan daftar periksa, yang berisi daftar variabel untuk 

mengumpulkan data. Perbedaan antara kedua bentuk alat ini adalah 

intensitas gejala yang diuji. Dalam pedoman dokumentasi, peneliti 

cukup mencentang kolom gejala, dan peneliti menghitung kemunculan 

setiap gejala pada daftar periksa. 

 
E. Teknik Analisis Data 

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

bahwa Analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif, 

metode dan prosedurnya jelas dan terdefinisi dengan baik. Ketajaman 

analisis data kualitatif tergantung pada kebiasaan peneliti ketika 

melakukan penelitian kuantitatif. Peneliti yang  terbiasa dengan 
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pendekatan ini biasanya memeriksa hasil penelitian secara menyeluruh 

dan spesifik. 

Analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif, 

metode dan prosedurnya jelas dan terdefinisi dengan baik. Ketajaman 

analisis data kualitatif tergantung pada kebiasaan peneliti ketika 

melakukan penelitian kuantitatif. Peneliti yang  terbiasa dengan 

pendekatan ini biasanya memeriksa hasil penelitian secara menyeluruh 

dan spesifik. 

Analisis kualitatif juga berbeda dengan analisis kuantitatif dalam hal 

jenis analisis dilakukan setelah semua data terkumpul, sedangkan analisis 

kualitatif dilakukan  dari awal hingga akhir penelitian. Hal ini karena 

peneliti kualitatif menerima data yang perlu dianalisis sejak awal 

penelitian. Hasil analisis pertama telah menentukan arah penelitian lebih 

lanjut. 

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah 

ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, 

kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.  

F. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data 

untuk penelitian, yaitu tahap pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap 
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pelengkapan data tambahan. Pengecekan keabsahan temuan data 

biasanya dilakukan pada tahap penyaringan data, dan seringkali ada data 

yang tidak atau kurang relevan dan tidak memenuhi standar. Agar data 

yang diperoleh memiliki kadar validitas yang tinggi maka perlu diadakan 

penyaringan data ulang. 

Wahidmurni (2017: 14) berpendapat bahwa peneliti harus benar- 

benar memahami konsep dari masing-masing prosedur pengujian validitas 

dalam penelitian kualitatif dan mampu menguraikannya secara 

operasional dalam proyek penelitian yang dikerjakan. Untuk selanjutnya 

dikembangkan secara operasional dan terperinci (tentang langkah-

langkah yang dilakukan) disertai alasan mengapa prosedur pengujian 

validitas digunakan. 

J.R.Raco (2010:134) mengatakan bahwa ada beberapa teknik yang 

digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan kredibilitas 

hasil penelitian yaitu: triangulasi, member checking dan auditing. 

Triangulasi data berarti menggunakan bermacam-macam data, 

menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan 

melibatkan lebih banyak peneliti. 

Menurut Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh Wahidmurni 

(2017: bahwa langkah-langkah triangulasi ini adalah:  

1. Triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan mencari data dari 

banyak sumber informan, yaitu orang yang terlibat langsung dengan 

hubungan industrial  
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2. Triangulasi pengumpul data (investigator) dilakukan penulis sendiri 

dengan cara mencari data dari banyak sumber informan 

3. Triangulasi metoda pengumpul data dilakukan dengan mengunakan 

bermacam-macam metode pengumpulan data (observasi,interview, 

studi dokumentasi, maupun kelompok terpimpin (focus group),dan; 

4. Triangulasi teori, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori yang 

relevan, sehingga dalam hal ini tidak digunakan teori tunggal tetapi 

dengan teori yang jamak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian  

1. Deskripsi geografis 

Rumah Sekolah Cendekia ( RSA ) Pao-Pao Residence adalah salah 

satu sekolah tingkat pendidikan dengan jenjang PG –TK,  SD di 

Paccinongang, kec, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam 

menjalankan kegiatannya, SD RUMAH SEKOLAH CENDEKIA PAO-

PAO RESIDENCES  berada di bawah naungan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai surat keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 800/1300/DIKORDA/XII/2014 

Tanggal 10-12-2004 yang pelaksanaan operasionalnya berlaku 

tanggal 28-06-2000. Realisasi dan pelaksanaan surat keputusan 

tersebut sesuai data dan potensi yang dimiliki sekolah, maka RUMAH 

SEKOLAH CENDEKIA PAO-PAO RESIDENCES dengan status tipe “ 

B” sesuai dengan perkembangannya. Adapun waktu penyelenggaraan 

di RUMAH SEKOLAH CENDEKIA PAO-PAO RESIDENCE yaitu lima 

hari ( full time ) sedangkan jumlah rombel kelasnya adalah 10 ruangan 

dengan pembagian, kelas Playgroup 2 ruangan, kelas TK 2 ruangan, 

dan kelas SD 6  ruangan. Dengan jumlah anak kelas PG: 13 orang, 

siswa kelas TKJ: 15 Orang Siswa dan Jumlah TK Senior 26 Orang. 

2. Deskripsi Kelembagaan 

Nama Sekolah : SD Rumah Sekolah Cencekia 
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NPSN SD : 69888524 

NPSN PAUD : 69986866 

Alamat : Jl. Bontotangga Perum. Aroepala 

Residences 

Kode Pos : 92113 

Desa / Kelurahan : Paccinongan 

Kecamatan / Kota : Kec. Somba Opu 

Kab. / Kota / Negara : Kab. Gowa 

Provinsi / Luar Negeri : Sulawesi Selatan 

Status Sekolah : Swasta 

Waktu Penyelenggaraan : 5 Hari ( Full Time) 

Jenjang Pendidikan : SD 

Dokumen dan Perizinan  

Naungan : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

No. SK. Pendirian : 800/1300/DIKORDA/XII/2014 

Tanggal SK. Pendirian : 2004-12-10 

No. SK. Operasional : 800/1300/DIKORDA/XII/2014 

Tanggal SK. Operasional : 2000-08-28 

File SK. Operasional : 138706-971266-272836-93674802- 

   1206600098 

Akreditasi : B 

No. SK. Akreditasi : 614/BAN-SM/SK/2019 

Tanggal SK. Akreditasi : 16-07-2019 
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No. Sertifikat ISO : Belum Bersertifikat 

Sarana Prasarana :  

Sumber Listrik : PLN 

Akses Internet : Telkomsel Flash  

Kontak :  

Fax : - 

Email : info@rumahsekolahcendekia.com 

Website : http//www.rumahsekolahcendekia.com 

Peta Lokasi : SD Rumah Sekolah Cendekia berada di 

koordinat Garis lintang:-.192825 dan garis 

bujur:119.4684983. 

3. Visi dan Misi Sekolah  

a. Visi Sekolah  

Visi Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO Residence 

 “Menyelenggarakan model pendidikan dengan konsep global yang 

aplikatif, dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang 

kompetetif, berjiwa entrepreneur dan bermoral pemimpin, sehingga 

mampu menjadi leader dalam menghadapi perubahan-perubahan 

dunia.” 

b. Misi Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO Residence 

Menyelenggarakan pendidikan yang mengoptimalkan masa-masa 

usia emas dalam kehidupan anak guna menghasilakn suatu 

generasi yang siap menyongsong kehidupan berikutnya. 

c. Pimpinan Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO Residences 

mailto:info@rumahsekolahcendekia.com
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1. Ratna Juwita   : Pembina ( 01 juli 2006 ) 

2. Adelia Octoryta, STP : Kepala Sekolah TK ( 03 Mei 2010 ) 

3. Impu Sanjaya, STP : Kepala Sekolah SD ( 23 Juni 2006 – 

sekarang ) 

d. Distribusi Siswa Tahun Pelajaran 2021/2022 

Tabel 1.1 Data siswa Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO 

Residence 

NO KELAS JUMLAH SISWA 

1 PLAY GROUP 13 

2 TK ( JUNIOR) 15 

3 TK ( SENIOR ) 26 

4 SD 98 

5 TOTAL 152 

Sumber: Tata Usaha Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO 
Residence 

 
4. STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 

2021/2022 

Kepala Sekolah   : Impu Sanjaya, STP  

Pembina Rumah Sekolah 
Cendekis    : Ratna Juita  

Bendahara : Jamilah Muis 

Kelompok Bermain : Muliana, S.Pd, Bahirah Rahman, Sari 

Bulaeng 

TK Junior : Husriani H, S.Pd, SUHAEDAH, S.Pd 

TK Senior  : Sri Wahyuni, S.Pd , Nahrah, S.Pd  
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Unit Stimulus Anak : Wahda Izzaturriza, S.Sc, Hariani, 

S.Pd, Mirwan Amin, S.Pd, Venny, S.si  

Wali Kelas  1 : Indrayani, SE 

Wali Kelas  2 : Hasnia, S.Pd 

Wali Kelas  3 : Tri Wulandari, S.Pd , Vivi 

Wali Kelas  4 : Ika Sartika, S.Pd 

Wali Kelas   5 : Rahmat Rangga , S.Pd  

Wali Kelas   6 : Megawati Jalaluddin Akbar, S.Pd 

Staf Keuangan : Nurhas Ismail , S.Ak 

Staf Administrasi  : Dyan Dwi Tria, S.Pd.I, Reski Indriani, 

Suwarni, S. Kom 

Operator Sekolah  : Ichsan Aryo, S. Kom , Hery Gunawan, 

S. Sn. M.sn 

Staf Humas  : Fitri Rachmawati, S.Si 

Staf Perpustakaan  : Indrayani, SE  

Staf Building  : Adrianus Kabut, Ali Dg. Rurung, Agus 

Staf Kebersihan  : Kamelia, Sunarti, Restiani 

Staf Keamanan : Abdul Hakim , Baharuddin 

Staf Driver  : Teguh Purwa A.  

Staf Dapur  : Rahayu, Wiwi Rasyid  

5. Daftar fasilitas sarana dan Prasarana Rumah Sekolah Cendekia  

1. Ruang kelas  

2. Ruang perpustakaan  

14. Mushollah  

15. Kamar mandi /WC 
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3. Ruang kepala Sekolah 

4. Ruang guru  

5. Ruang administrasi  

6. Ruang IT  

7. Ruang UKS (Unit Kesehatan 

Siswa) 

8. Ruang tamu  

9. Ruang pertemuan ( playhall)  

10. Ruang makan  

11. Dapur umum  

12. Dapur anak  

13. Gudang  

16. Lapangan 

17. Kolam  

18. Amphiteather  

19. Buku-buku sumber ( belajar ) 

untuk guru dan siswa  

20. Buku- buku  bacaan edukatif  

21. Alat peraga  

22. Alat permainan edukatif  

23. Televisi dan VCD Player  

24. LCD Proyektor  

25. Ipad dan komputer  

26. Alat musik  

27. Peralatan olahraga  

28. Peralatan laboratorium sains 

 
e. Program kecendekiaan 

1 kemandirian  

2 stimulasi gross motor 

3 stimulasi kraetif 

4 Stimulasi pancaindera 

5 Stimulasi musik dan gerak  

6 Stimulasi linguistik dan verbal  

7 Stimulasi Kognitif 

 
f. Program Semester  

1 Outing  

2 Pentas Seni  

5. Camping day 

6. Kurban idul adha  
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3 Family fun games (FFG)  

4 Market day 

7. Fieldtrip  

 
g. Organisasi dan Ekstrakurikuler  

1 Silat  

2 Renang  

3 Futsal  

4 Lettering  

5 Menulis 

6 Pramuka 

 
  



57 
 

STRUKTUR ORGANISASI 
 

 
  

YAYASAN RUMAH SEKOLAH CENDEKIA 

Kepala Sekolah 

Impu Sanjaya, STP 

Dewan / Komite 

Ratna Juita 

Koordinator Bidang Bendahara 
Jamilah Muis 

Kelompok Bermain 
Muliana, S.Pd 
Bahira Rahman 
Sari Bulaeng 

TK Junior 
Husriani H, S.Pd 
Suhaedah, S.Pd 

TK Senior 
Sri Wahyuni, S.Pd 
Nahrah, S.Pd 

Unit Stimulus Anak 
Wahda Izzaturriza, S.Sc 
Hariani, S.Pd.I 
Mirwan Amin, S.Pd 
Venny, S.Si 

Kelas I 
Indrayani, SE 

Kelas 2 
Hasnia, S.Pd.I 
Ayu Angraeni, S.Pd 

Kelas 3 
Tri Wulandari, S.Pd 
Vivi 

Kelas 4 
Ika Sartika, S.Pd 

Kelas 6 
Megawati Jalaluddin 
Akbar, S.Pd 

Kelas 5 

Rahmat Rangga, S.Pd 

Staff Keuangan 
Nurhas Ismail, S.Ak 

Staff Administrasi 
Dyn Dwi Tria, S.Pd.I 
Resky Indriani 
Suwanri, S.Kom 

Operator Sekolah 
Ichzan Aryo, S.Kom 
Hery Gunawan, 
S.Sn., M.Sn 

Staff Humas 
Fitri Rachmawati, S.Si 

Staff Perpustakaan 
Indrayani, SE 

Staff Building 
Adrianus Kabut 
Ali Dg Rurung 
Agus 

Staff Kebersihan 
Kamelia 
Sunarti 
Restiani 

Staff Keamanan 
Abdul Hakim 

Staff Parkir 
Rahayu 
Wiwi Rasyid 

Staff Driver 

Teguh Purwa A 

Guru Bidang Studi 

Seni Musik 

Erwin Suyanto 

Seni Beladiri/Silat 
Abdul Anas, S.Si 

Futsal/Bola 
Fajri Hamzah, S.Pd., 
M.Pd 

Bahasa Inggris 
Ridhayani, SH 

Informasi dan 
Teknologi 

Hery Gunawan, 
S.Sn., M.Sn 

Futsal/Bola 
Fajri Hamzah, S.Pd., 
M.Pd 

Siswa 
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6. Data Guru  

NO NAMA GURU MATA PELAJARAN 

1 Bahira Rahman  Guru kelas Playgroup  

2 Binajir  Guru kelas Playgroup  

3 Nahrah, S.Pd Guru kelas Playgroup 

4 Nur Annisa Alimuddin Guru kelas Playgroup  

5 Muliana, S.Pd Guru kelas TKS 

6 Sri wahyuni, S.Pd Guru kelas TKJ 

7 Husriyani H, S. Pd Guru kelas TKJ 

8 Suhaedah, S.Pd Guru kelas TKS 

9 Sari Bulaeng Guru kelas TKS 

10 Annisya, S.Pd Guru kelas TKJ 

11 Megawati Jalaluddin Akbar, S.Pd IPAS, PKN, literasi, IT (SD 
besar) 

12 Ika Sartika, S.Pd English (SD besar), IPAS, 
PKN, literasi, numerasi, 
leadership (SD kecil) 

13 Hasnia, S.Pd.I IPAS, numerasi, literasi, 
BTQ/PAI (SD besar) 

14 Indrayani, SE PKN, literasi, numerasi, 
BTQ/PAI (SD kecil) 

15 Wahda izzaturrizza PPKN, numerasi, literasi, (SD 
besar), leadrship, BTQ/PAI 
(SD kecil) 

16 A.Mirwan Amin Projek, PKN, IT, literasi (SD 
besar) 

17 Ayu Anggraeni, S.Pd Leadership, literasi (SD kecil), 
english (SD besar) 

18 Rahmat, S.S IPAS, Leadership, Numerasi ( 
SD Kecil), BTQ/PAI (SD 
Besar) 

19 Hery Bungawan, SSn, M.Sn IT (SD kecil) 

Sumber:  Admin Tata Usaha Rumah Sekolah Cendekia  

Tabel 1.3. Data Pegawai Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO Residence  

7. Data Pegawai  

NO NAMA PEGAWAI/STAF JABATAN 

1 Jamilah Muis,  Bendahara  

2 Nurhas, S.ST Akuntan 

3 Hery Gunawan, S.Sn.M.Sn  Operator 

4 Dyan Dwi Tria, SPd.i Staf admin  

5 Resky Indriani Suwanri, Skom Staf publikasi 

6 Rahmania, S.Sos Staf perpustakaan  
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7 Rahayu  Staf dapur  

8 Wiwi Rasyid  Staf Dapur 

9 Sunarti  Staf Building   

10 Kamelia Staf kebun  

11 Ali Dg. Rurung  Staf kebun 

12 Adrianus kabut  Staf building  

13 Sakaria  Staf building 

14 Abd. Hakim  Security  

15 Muslimin  Driver freelance   

16  Ruslan  Driver tetap  

17 Harisal Dg Sirua  Driver tetap  

Sumber: Admin Tata Usaha Rumah Sekolah Cendekia 

8. Data Siswa  

NO KELAS JUMLAH SISWA 

1 PLAY GROUP 13 

2 TK ( JUNIOR) 15 

3 TK ( SENIOR ) 26 

4 SD 98 

5 TOTAL 152 

Sumber: Tata Usaha Rumah Sekolah Cendekia PAO-PAO 
Residence 

 
 
 

B. Karakteristik informan  

No Nama Jabatan Jenis 
kelamin 

Jenjang 
 
 

Golongan 

1. Ayu anggraeni, 
S.Pd 

Guru 
kelas 

Perempuan S1  

2. Hasnia, S.Pd Guru 
kelas 

perempuan S1  

3. Ika sartika, S.Pd Guru 
kelas 

Perempuan S1  

4. Rahmat, S.S Guru 
kelas 

Laki-Laki S1  

5. Hariyani, S.Pd Guru Perempuan S1  
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kelas 

6. Indrayani  Guru 
kelas 

 

Perempuan S1  

7.  Rahmat Rangga, 
S.Pd 

Guru 
kelas 

Laki-laki S1  

8. Ratna juwita  Founder 
RSC 

Perempuan S1  

9. Impu sanjaya, 
STP 

Kepala 
sekolah 

Laki-laki S1  

 

C. Paparan Fokus Penelitian  

a. Pembelajaran Leadership siswa Rumah Sekolah Cendekia 

PAO-PAO Residence 

Dalam pendidikan kepememimpinan merupakan fondasi yang 

kuat dan merupakan motor penggerak dan penentu arah kebijakan 

sehingga kepala sekolah akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan 

pendidikan dapat direalisasikan sehinga kepala sekolah di tuntut 

senatiasa meningkatkan kinerjanya sebagai pemimpin.  

 

 
D. Skill Leadership pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence : 

 Leadership (kepemimpinan) dalam pendidikan adalah suatu kemampuan 

untuk mendorong atau mempengaruhi dalam lingkup penggerakan 

pelaksanaan pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif 

dan efisien. kepemimpinan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh 

sesesorang yang karena amanah (tugas) yang telah diberikan kepadanya, 

seseorang tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada 
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bawahannya dengan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya, 

agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Jadi, pemimpin dalam 

pendidikan adalah setiap orang yang ikut serta dalam memberikan 

sumbangan, baik sumbangan berbentuk perencanaan ataupun yang 

lainya untuk tercapainya suatu tujuan. 

Leadership pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence  : 

1. visioner 

Kepala sekolah serta Guru guru  selalu  melakukan pendampingan, 

bimbingan, motivasi serta dorongan semanagat  kepada siswa. Dan 

selalu mengedepankan visi misi.  

1. Leadership  kepala sekolah secara umum selalu berbaur dengan 

guru-guru jika ada kegiatan seperti raker  atau event lainnya dia 

tidak meninggalkan guru-guru sebelum acara selesai. 

2. Selalu memberikan saran-saran mulai dari perencanaan 

pembelajaran,  pelaksanaan pembelajaran ,  persiapan, evaluasi 

dan laporan-laporan pembelajaran.  

2. Resiko personal   

Resiko personal disini adalah seseorang yang mampu melakukan 

resiko personal. Hal ini sudah dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-

guru di Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence terbukti selalu 

bersedia mengikuti kegiatan atau event-event dan menempuh resiko 

personal tinggi, menanggung biaya besar dan terlibat dalam 

pengorbanan diri untuk meraih visi dan misinya. Artinya pemimpin 
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harus berjiwa besar dan rela berkorban demi kemajuan sekolahnya 

serta selalu mengidentifikasi suatu kejadian, mampu dan mau berdiri 

paling depan saat ada masalah yang datang .  

3. peka  

Seorang pemimpin atau leader harus peka tehadap lingkungan 

maupun kepada anggotanya. Hal ini terjadi pada Rumah Sekolah 

Cendekia Pao-Pao Residence. Kepala sekolah secara umum selalu 

berbaur dengan guru-guru jika ada kegiatan seperti saa raker sekolah, 

atau event-event lainnya, dia tidak meninggalkan guru-guru sebelum 

acara selesai, perspektif (sangat pengertian) terhadap kemampuan 

orang lain dan responsive terhadap guru-guru yang ada di sekolh, 

selalu bersedia untuk ikut turun ke lapangan  kerja dan bukan hanya 

duduk di belakang meja.  

4. Wawasan luas 

Kepala sekolah dan guru-guru selalu saling membantu untuk 

mengembangkan potensi dirinya masing-masing agar visi dan misi 

sekolah berjalan efektif dan efisien serta  terus berlangsung sesuai 

yang diharapan.  

5. Kharisma 

Kepala sekolah mampu menanamkan rasa percaya diri yang kuat  

pada guru-guru atau bawahan , pandai memberikan arahan pada 

siswa-siswa untuk memiliki visi dan misi yang lebih maju.  

6. Komunikatif  
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Kepala sekolah dan guru –guru di Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence selalu menjadi pribadi yang optimis baik dalam sikap 

maupun perkataan.  

7. Teladan  

Kepala sekolah dan guru-guru di Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence selalu memperlakukan orang lain dengan penuh rasa 

hormat, bersedia untuk ikut turun lapangan kerja dan bukan hanya 

duduk di belakang meja, serta selalu menjadi contoh untuk guru-guru 

yang lain.   

8. Tidak Ego 

Kepala sekolah serta founder Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence selalu mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan 

kepentingan pribadi, bersedia meluangkan waktu untuk meninjau dan 

melakukan kontrol atas kinerja guru-guru yang ada di sekolah. 

 
E. Fungsi manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence :  

1. Perencanaan (Planning) 

Selaku kepala sekolah tentunnya tugas yang dilakukan seperti 

bagaimana melakukan perencanaan program pembelajaran dan 

evaluasi belajar dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah dan 

mengolah mengolah sumber daya. Hubungan manajemen 

pembelajaran yang tentunya di siapkan oleh masing –masing guru 

atau wali kelas khususnnya pendidikan agama islam, kepala sekolah 
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selalu memberikan motivasi dan pengarahan agar semua perangkat-

perangkat pembelajaran di kerjakan dan di persiapkan sebulan atau 

sepekan sebelum memulai pembelajaran. Kemudian bentuk 

perencanaan lainnnya  adalah guru melakukan sharing atau raker 

sekolah. Biasanya guru menyampaikan permasalahan yang di alami 

dalam kegiatan pembelajaran. Jadi jika semuanya sudah di persiapkan 

dengan matang maka manajemen pembelajaran akan berlangsung 

sesuai yang kita harapkan bersama tentunya. 

2. Pengorganisasian ( Organizing ) 

Dalam hal pengorganisasian banyak hal yang tentunya di persiapkan, 

seperti bagaimana kelengkapan fasilitas, melakukan kordinasi 

pembelajaran, serta memilih metode yang akan digunakan atau yang 

akan dilasanakan dengan jalan mengkombinasikan lima kompenen 

sistem pembelajaran, yaitu yang terdiri dari bahan, alat, serta 

lingkungan agar tujuan belajar tercapai” 

3. Pelaksanaan – Penggerakkan – Penerapan  ( Actuating ) 

a.  sejauh ini penerapan strategi manajemen pembelajaran Pendidkan 

Agama Islam  yang dilakukan selama ini di Rumah Sekolah 

Cendekia adalah Dasar learning, dimana proses belajar melibatkan 

peserta didik secara aktif sehingga lebih mudah memahami setiap 

pelajaran yang di pelajari. Metode pengajaran bervarariasi 

tergantung kebutuhan dan sifat dari bidang studi itu sendiri. Dan 

yang kedua  hampir di setiap kegiatan anak-anak di ajarkan untuk 
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membentuk akhlak yang baik, bisa mandiri, berjiwa pemimpin, 

memberikan pujian dan yang lebih penting  adalah  memberikan 

contoh perbuatan dan perilaku yang baik, yang mudah dicontoh 

dan ditiru oleh anak-anak dan setelah itu  tinggal kita terus 

memberikan bimbingan agar tetap memelihara perilaku tersebut. 

kami menggunakan berbagai metode dalam manajemen 

pembelajaran pendidikan Agama Islam, tergantung pada 

kompetensi dasar yang akan dicapai serta melihat pada situasi dan 

kondisi dalam kelas ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

 b. kami menggunakan berbagai metode dalam manajemen 

pembelajaran pendidikan Agama Islam, tergantung pada 

kompetensi dasar yang akan dicapai serta melihat pada situasi dan 

kondisi dalam kelas ketika proses belajar mengajar berlangsung.  

c.  Sedangkan untuk menentukan apakah anak berkebutuhan khusus ( 

ABK )  paham materi atau belum tentang materi yang diberikan,  

pada dasarnya anak yang berkebutuhan khusus mudah meniru apa 

yang mereka lihat dan dengar, maka guru harus selalu berusaha 

mengingatkan pada contoh-contoh sifat baik maupun perilaku 

sehari-hari yang baik. 

d.  Materi yang diberikan lebih di sederhanakan ( materi di permudah ) 

di buat se sederhana mungkin, di komunikasikan dengan guru 

pendamping, stimulusnya di sesuaikan (umur)  harus tetap di 
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kontrol pada saat belajar, Contoh memperlihatkan gambar animasi, 

huruf dan angka yang berwarna.  

e. Dalam pembelajaran anak-anak tidak selamanya berada di ruang 

kelas, tapi adakalanya mereka belajar di luar (outdor) kadang di 

lapangan, playhole, di playground, flyingfox, atau bahkan di kebun ( 

seperti untuk pembelajaran survei mengamati tumbuh-tumbuhan 

atau binatang-binatang kecil.   

4. Pengawasan- Evaluasi ( Controlling ) 

setiap pekan kami mengadakan yang namanya evaluasi, dan itu kami 

lakukan setiap hari sabtu, ketika anak-anak libur kami para guru-guru 

tetap kesekolah untuk mengevaluasi pembelajaran sepakan 

sebelumnya, dan juga harus mempersiapkan pembelajaran untuk 

sepekan atau sebulan berkutnya, dan setiap persemester kami 

melakukan raker, guru-guru mempersiapkan garis-garis besar yang 

akan dilakukan atau yang akan dicapai untuk semester selanjutnya 

serta tetap mengevaluasi pembelajaran dari semester yang sedang 

berjalan, misalnya apalagi yang harus dipersiapkan untuk semester 

berikutnya. 

Karena dalam sebuah kepemimpinan adanya suatu 

keterbatasan serta kelebihan dari manusianya itu sendiri, maka dari 

sinilah timbul kebutuhan akan kepemimpinan.   

Dalam perkembangan zaman, leadership atau kepemimpinan 

tidak muncul hanya karena bakat yang sejak lahir dimiliki seseorang, 
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namun leadership merupakan sesuatu yang direncanakan 

sebelumnya.  Dan semuannya dilakukan melalui perencanaan, 

supervisi, dan evaluasi. Secara sistematis agar menciptakan sosok 

pemimpin yang ungguldan bermartabat.  

Kepemimpinan tidak hanya muncul secara instan namun harus 

diperoleh melalui pengakuan dari organisasi bahwa seseorang pantas 

menjadi pemimpin karena keungggulannya serta prestasi kerjanya.  

suatu organisasi dari suatu perusahaan tentu sangat penting yang 

namanya kepemimpinan atau leadership untuk dijadikan seorang 

pemimpin . sedangkan leadership kepala sekolah merupakan suatu 

kemampuan kesiapan kepala sekolah untuk membimbing, 

mengarahkan, mempengaruhi, serta menggerakkan staf atau 

karyawan sekolah supaya dapat bekerja dengan baik, efektif dan 

efisien, dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan serta 

pengajaran yang telah ditetapkan.  Di dalam organisasi, lembaga, 

maupun di lembaga pendidikan, kepala sekolah merupakan motor 

penggerak dan penentu arah kebijakan organisasi. Dalam sekolah 

atau madrasah, kepala sekolah akan menentukan bagaimana tujuan-

tujuan pendidikan dapat direalisasikan sehingga kepala sekolah 

dituntut senantiasa meningkatkan efektifitas kinerjanya.  
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F. Pengaruh leadership dalam manajemen Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam   

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. 

Artinya tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan akan 

terbelakang. Karena itu, pendidikan menjadi kunci utama dalam 

perkembangan sumber daya dan pembentukan pribadinya.  Pendidikan 

Islam merupakan tempat yang sangat penting untuk membangun pribadi 

yang istimewa, sebab dalam Islam pendidikan itu adalah pendidikan 

manusia yang seutuhnya, akal dan hatinya,rohani dan jasmaninya, akhlak 

dan keterampilannya, serta segala aktifitasnya baik berupa aktifitas pribadi 

maupun hubungannya dengan manusia lainnya. pemerintah pada setiap 

kurikulum sekolah atau jenjang pendidikan diwajibkan adanya pendidikan 

agama, terutama pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan Islam 

pentingnya nilai rohani dalam jiwa agar tercipta amal-amal sholeh dan jiwa 

relegius pada diri siswa. Tujuan pendidikan Nasional dan tujuan 

pendidikan agama Islam pada dasarnya adalah sama-sama membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT. Leadership ini merupakan kompetensi tambahan yang ditujukan 

untuk para pendidik agama, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, 

karena tugas seorang guru Pendidikan Agama Islam tidak hanya sebagai 

penyampai materi akan tetapi juga memimpin, mendidik, dan 

mempengaruhi siswa serta warga sekolah lainnya agar dapat menerapkan 

budaya atau nilai-nilai islami. Makna Leadership (kepemimpinan) 
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merupakan kemampuan yang berfungsi untuk mempengaruhi, mengajak, 

membina, menasehati, memerintah, dan melarang orang lain dalamrangka 

agar sama-sama mencaPendidikan Agama Islam tujuan yang sudah 

ditentukan. (kepemimpinan) merupakan kompetensi yang wajib dimiliki 

oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter generasi 

penerus bangsa yang berbudi pekerti dan bermoral yang luhur.  

Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai bentuk 

pengamalan materi belajar. Guru dan pihak sekolah yang bersangkutan 

membuat perencanaan kegiatan sebagai bentuk pembudayaan 

pengamalan ajaran agama dan perilkau akhlak mulia. Seorang guru 

profesional harus mengembangkan perencanaan pembelajaran yang 

didasarkan atas pertimbangan yang matang agar siswa memiliki 

pengalaman belajar yang bermakna.  Kemampuan mengorganisasikan 

potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan 

pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. Seorang guru  

Pendidikan Agama Islam harus mampu melibatkan seluruh warga 

sekolah untuk mendukung dan melaksanakan pembudayaan pengamalan 

ajaran agama islam di sekolah hal ini bertujuan agar pengamalan 

pembelajaran mampu berjalan secara optimal. Guru dan pihak sekolah 

sama-sama mengorganisasikan kegiatan pembudayaan secara 

sistematis. Guru agama harus mampu melakukan pengorganisasian 

seluruh potensi sekolah, terutama unsur pendidikan agama Islam yang 

meliputi peserta didik, guru Pendidikan Agama Islam, dan materi 



70 
 

 

pembelajaran agar dapat apa yang menjadi tujuan pendidikan agama 

dalam suatu lembaga.   

Guru sebagai pendidik bertugas mendidik dan mengajarkan 

karakter yang baik. Selain mendidik dan mengajar guru juga bertugas 

sebagai inovator dalam pengembangan sekolah, sebagai motivator bagi 

siswa untuk memberikan semangat, sebagai fasilitator yang bertugas 

sebagai perantara dalam siswa mencari ilmu, sebagai pembimbing dan 

konselor bagi siswa saat mengalami kesulitan dan membutuhkan arahan. 

Dan kemampuan menjaga, mengendalikan dan mengarahkan 

pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan 

menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai 

negara kesatuan republik Indonesia. pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam sebagai bentuk pengamalan materi belajar. Guru dan pihak sekolah 

yang bersangkutan membuat perencanaan kegiatan sebagai bentuk 

pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilkau akhlak mulia. 

Seorang guru profesional harus mengembangkan perencanaan 

pembelajaran yang didasarkan atas pertimbangan yang matang agar 

siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Budaya religius 

(islami) di sekolah pada hakikatnya adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran 

agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang 

diikuti oleh seluruh warga sekolah (Sahlan, 2010). Penciptaan budaya 

religius (Islami) di sekolah dimulai dengan mengadakan berbagai kegiatan 

keagamaan yang pelaksanaannya ditempatkan di lingkungan sekolah.  
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Kegiatan budaya religius (Islami) seperti rutinitas shalat dzuhur 

berjamaah,shalat dhuha, tadarus, berbusana muslim dan lainnya.Hal 

tersebut tidak lepas dari peran kepemimpinan guru Pendidikan Agama 

Islam yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak 

mulia, dan meluruskan perilaku yang buruk bagi peserta didiknya,dan 

disinilah peran guru Pendidikan Agama Islam diutamakan.Keberagamaan 

atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagaisisi kehidupan manusia. 

Aktivitas beragama tidak hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang 

tampak dan terjadi di depan mata,tetapi jug aktivitas yang tidak tampak 

dan terjadi dalam hati seseorang. Dalam tataran nilai, budaya religius 

(islami) berupa budaya jujur, semangat menolong, semangat 

persaudaraan,semangat berkorban, dan sebagainya Sedangkan dalam 

tataranperilaku, budaya religius (islami) berupa: tradisi sholat berjama’ah, 

gemar shadaqah, rajin belajar, dan perilaku mulia lainnya.Budaya religius 

(islami) di sekolah pada hakikatnya adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran 

agama sebagai tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang 

diikuti oleh seluruh warga sekolah (Faturrohman, 2015) Dengan 

menjadikan agama sebagai tradisi dalam sekolah maka secara sadar 

maupun tidak ketika warga sekolah mengikuti tradisi yang telah tertanam 

tersebut sebenarnya warga sekolah telah melakukan ajaran Islam. 

Budaya religius disekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni 

melalui kepalasekolah, kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, dan 
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juga tradisi perilaku warga sekolah yang dilaksanakan secara konsisten 

dilingkungan sekolah. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru Pendidkan Agama 

Islam dan  Leadership: 

1. “Dalam penerapan membina kepemimpinan atau leadership di 

Rumah Sekolah Cendekia melaksanaknnya dalam program A 

Leadership School  tentunya sekolah selalu berusaha 

mengembangkan konsep A leadership school semaksimal 

mungkin untuk mewujudkan pelaksanaan A leadership school 

dengan baik. Guru yang melakukan pendampingan, bimbingan, 

maupun motivasi kepada siswa, dan siswa yang terus 

berkembang dengan semua kegiatan yang di selenggarakan 

dan tidak lupa meningkatkan prestasi di bidang akademik. 

Selain itu tidak lupa selalu memberikan motivasi dan rasa 

tanggung jawab kepada peserta didik. 

2. Dengan penerapan leadership bisa meningkatkan 

kepemimpinan anak, anak bisa mandiri, bertanggung jawab, 

percaya diri, terampil serta kecakapan interaksi sosialnya lebih 

bagus.  

3. Anak lebih paham akan budaya seperti antri, berbicara yang 

baik dan sopan, mencuci kotak makan sendiri, merapikan tas, 

sepatu, jaket atau peralatan lainnya pada tempatnya. 

4. Merapikan alat peraga bermain dan alat pembelajarannya.” 

(Rahmat,  guru Pendidikan Agama Islam dan leadership, 

wawancara   tanggal  9 Agustus 2022)  

 

Sekolah sebagai pendidikan formal yanng bertujuan untuk 

membentuk manusia yang berkepribadian, dalam mengembangkan 

intelektual peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangs. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang perannya 

sangat penting dan pesat untuk membantu guru, murid dan seluruh 

kompenen sekolah. Didalam kepentingannya kepala harus dapat 
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memahami, mengatasi dan memperbaiki  kekurangan-kekuranganyang 

terjadi di lingkungan sekolah. Dan seorang pemimpin untuk 

meningkatkan kualitas bawahannya, maka diharapkan akan meningkat 

pula kualitas bawahannya. Pemimpin yang efektif dan dinamis akan 

mampu mengendalikan, mengarahkan dan memotivasi bawahannyake 

arah yanng lebih baikagar tercapai produktifitas kerja pegawai, seperti 

yang diharapkan oleh pemimpin dalam suatu organisasi.  

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru Pendidkan Agama 

Islam dan  Leadership: 

1. “proses pembelajaran leadership atau Terselenggaranya A 

leadership School adalah tentunya tidak terepas dari 

penanaman kemandirian dan tanggung jawab kepada peserta 

didik. Akan tetapi diperlukan daya juang serta latihan mental 

untuk menjalaninya. Mereka perlu di didik dan dibiasakan 

berhadapan dengan kesulitan dan menemukan jalan keluarnya 

karena jiwa kepemimpinan itu tidak lahir begitu saja, melainkan 

harus di semai, dipupuk, dan di tumbuhkan.  

2. Leadership  kepala sekolah secara umum selalu berbaur 

dengan guru-guru jika ada kegiatan seperti raker  atau event 

lainnya dia tidak meninggalkan guru-guru sebelum acara 

selesai. 

3. Selalu memberikan saran-saran mulai dari pelaksanaan,  

persiapan, evaluasi dan laporan. “ ( Rahmat, s. Guru Pendidikan 

Agama Islam dan Leadership, wawancara tanggal 9 Agustus 

2022) 

 

Kepemimpinan adalah tanggung jawab semua orang termasuk 

anak sekolah dasar. Kontribusi yang paling penting untuk untuk setiap 

pendidik adalah mengidentifikasi dan mengembangkan sikap 

kepemimpinan pada anak-anak. Guru sekolah dasar berpeluang untuk 

menanamkan jiwa kepemimpinan pada anak-anak di dalam kelas, 
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pentingnya menanamkan dan mengasah jiwa kepemimpinan sejak 

dini, bertujuan untuk menyiapkan generasi-generasi terbaik di masa 

yang akan datang.  

Generasi yang akan menggantikan generasi tua untuk 

melanjutkantugas mengisi kemerdekaan dan pembangunan. Generasi 

yang siap untuk menghadapi setiap tantangan yang akan datang di 

masa depan kelak.     

Dalam pembelajaran ini guru juga menanamkan sikap disiplin, 

tepat waktu dan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas. 

Proses pembelajaran di awali dengan salam oleh guru-guru.  dan 

mengawali dengan berdiskusi kecil kepada peserta didik kemudian  

guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok 

diminta untuk mengerjakan tugas sesuai bagian masing-masing 

kelompok. Selanjutnya siswa mempresentasikan hasil diskusi tesebut. 

Hal tersebut dilakukan agar siswa lebih mudah mengerti dan 

memahami tentang materi yang diajarkan, dan melatih siswa dalam 

mengatur diri, khususnya ketika dalam satu kelompok terjadi 

perbedaan dalam berpendapat, dengan keadaan siswa yang mampu 

menahan emosinya masing-masing, maka akan berdampak positif 

terhadap pelaksanaan tugas, juga dengan adanya diskusi-diskusi kecil, 

maka siswa secara tidak langsung melakukan komunikasi pada siswa 

lainnyadalam satu kelompok, yang kemudian akam melatih dan 

mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan leadership 
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serta kecakapan interaksi sosial. Kemudian pada pembelajaran 

Leadership dan manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada siswa Rumah Sekolah Cendekia,  

Manajemen  Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  pada Rumah 

Sekolah Cendekia PAO-PPAO Residence  

a. Perencanaan (Planning)  

Manajemenk dalam proses pendidikangl merupakanj hal yang 

sangat penting dan krusial dan merupakan tolak ukur atau jantung 

dalam setiap manajemen. Dalam manajemen pembelajaran yang akan 

di terapkanl di sekolah setiap guruk perlu melakukan  manajemen 

pembelajaranh seperti adanya perencanaan pembelajaranf maka 

pembelajaran dapat berlangsung seperti yangl di harapkan.  

Mamajemen sekolah merupakan pondasi terpenting di dalam 

lingkungan sekolah. Manajemen sekolah meliputi banyak aspek seperti 

manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen kesiswaan dan 

peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, dan manajemen 

keuangan hubungan masyarakat. Manajemen masyarakat erat 

kaitannya dengan kompetensi manajerial yang dimiliki oleh kepala 

sekolah. Manajemen manajerial merupakan kemampuan seorang 

pemimpin atau kepala sekolah melakukan kerja sama dengan semua 

elemen pendidikan di sekolah.  

Kepala sekolah merupakan pemegang peranan tertinggi di 

sekolah dengan memiliki kompetensi manajerial, maka kepala sekolah 
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sebagai puncak tertinggi dalam struktur organisasi sekolah akan 

membawa pengaruh pada pegawai di tingkat bawah. Oleh karenanya, 

kepala sekolah akan menjadi penentu dalam pencapaian keberhasilan 

lembaga pendidikan.  

Berikut hasil wawancara peneliti  dengan kepala sekolah :  

 “Selaku kepala sekolah tentunnya tugas yang dilakukan seperti 

bagaimana melakukan perencanaan program pembelajaran dan 

evaluasi belajar dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah 

dan mengolah mengolah sumber daya. Hubungan manajemen 

pembelajaran yang tentunya di siapkan oleh masing –masing guru 

atau wali kelas khususnnya pendidikan agama islam, kepala 

sekolah selalu memberikan motivasi dan pengarahan agar semua 

perangkat-perangkat pembelajaran di kerjakan dan di persiapkan 

sebulan atau sepekan sebelum memulai pembelajaran. Kemudian 

bentuk perencanaan lainnnya  adalah guru melakukan sharing atau 

raker sekolah. Biasanya guru menyampaikan permasalahan yang 

di alami dalam kegiatan pembelajaran. Jadi jika semuanya sudah di 

persiapkan dengan matang maka manajemen pembelajaran akan 

berlangsung sesuai yang kita harapkan bersama tentunya. ( Impu 

Sanjaya, STP Kepala sekolah wawancara tanggal 26 juli 2022) 

 

Sekolah yang bermutu  tentunya tidak terlepas dari 

kepemimpinan Kepala sekolah yang efektif dan bisa menjadi faktor 

utama dalam upaya mewujudkan visi dan misi sekolah. Kepala sekolah 

tetap selaku pemimpin selalu memberikan motovasi dan dorongan 

semangat kepada guru-guru dalam setiap kegiatan proses 

pembelajaran. Kepala sekolah di harapkan dapat merencanakan, 

melaksanakan dan mengawasi program-program pembelajaran secara 

efektif. Kepala sekolah harus mempunyai ciri-ciri kepemimpinan yang 

transformasional yaitu mampu mempengaruhi selutuh kompenen 
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sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah.  

Kepala sekolah dapat mengelola berbagai aspek baik 

manajemen, tenaga pendidik, dan kependidikan, sarana dan 

prasarana, kesiswaan, kurikulum dan proses pembelajaran lainnya 

secara optimal sehingga dapat mewujudkan dan mendukung 

terwujudnya visi dan misi sekolah. Konsep manajemen pembelajaran 

merupakan usaha dan tindakan yang harus di lakukan oleh kepala 

sekolah selaku manajer di sekolah serta usaha dan tindakan guru 

sebagai manajer pembelajaran di kelas.    

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru Pendidikan Agama 

Islam mengenai perencanaan : 

“manajemen pembelajaran di sekolah secara garis besar 

perencanaan selalu dipersiapkan sebelum melakukan proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. 

Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat di susun berdasarkan 

kebutuhan sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. 

Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat 

harus dapat di laksanakan dengan mudah dan tepat sasaran 

serta sesuai dengan pendekatan dan metode yang akan di 

gunakan seperti prota, prosem, dan RPP, guru juga harus 

mempersiapkan seperti power point atau video-video animasi. ( 

Ayu Anggraeni, S.Pd dan Hasnia, S.Pd.I guru Pendidikan 

Agama Islam kelas,  Wawancara tanggal 8 Agustus 2022) 

 
Dalam hal ini guru pendidikan Agama islam selalu melakukan 

manajemen pembelajaran dalam hal perencanaan. Kegiatan 

pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari rencana yang 

matang. Agar dapat menunjukkan hasil yang optimal dalam 

pembelajaran. Bentuk perencanaan yang di lakukan adalah dengan 
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melengkapi perangkat pembelajaran dengan menyusun program 

semester program tahunan, silabus pembelajaran, rencana proses 

pembelajaran dan alokasi waktu.  

Secara umum guru harus memenuhi dua kategori, yakni 

capability dan loyality, yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan 

dalam bidang ilmu yang di ajarkannya memiliki kemampuan teoritik 

tantang mengajar yang baik, yang di mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan atau implementasi sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas 

keguruan yaitu loyal terhadap tugas-tugas keguruan yaitu tidak hanya 

semata didalam kelas akan tetapi sebelum dan sesudah di dalam 

kelas.  

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru Pendidikan 

Agama Islam : 

“Dalam manajemen pembelajaran pendidikan agama islam 

kepala sekolah sangat berperan dalam hal ini kepala sekolah 

selalu terlibat disetiap pembelajaran seperti saat raker atau 

disetiap event selalu berbaur  dengan guru-guru serta staf yang 

ada di sekolah dari hal tahap merencanakan sampai tahap 

evaluasi juga selalu memberikan saran-saran serta motivasi 

yang mulai dari pelaksanaan , persiapan, evaluasi dan laporan 

kemudian guru pendidikan agama islam harus 

mengkordinasikan materi pembelajaran denagn baik dan benar. 

Seperti memilah materi–materi yang akan di ajarkan dalam 

kategori tingkat kesulitan tinggi, sedang, dan rendah sebagai 

dasar penentuan materi yang harus diajarkan didalam kelas 

sesuai dengan kemampuan anak  (Rahmania, Sos dan Ayu 

Anggraeni, S.Pd, guru Pendidikan Agama Islam tanggal 

wawancara 9 Agustus 2022) 
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Setelah melaksanakan perencanaan, fungsi manajemen 

pembelajaran selanjutnya adalah pengorganisasian, dimana pada 

tahap ini guru bermaksud untuk memastikan pelaksana tugas dengan 

jelas, bagaimanana guru dapat memilih alat peraga atau perlengkapan 

pembelajaran berupa audio-visual, memiliki strategi, serta media.     

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru Pendidikan 

Agama Islam : 

Dalam hal pengorganisasian banyak hal yang tentunya di 

persiapkan, seperti bagaimana kelengkapan fasilitas, 

melakukan kordinasi pembelajaran, serta memilih metode yang 

akan digunakan atau yang akan dilasanakan dengan jalan 

mengkombinasikan lima kompenen sistem pembelajaran, yaitu 

yang terdiri dari bahan, alat, serta lingkungan agar tujuan belajar 

tercapai”  

(Hariyani, S.Pd, guru Pendidikan Agama Islam, tanggal 

wawancara 26 juli   2022) 

 

Mengenai hal pengorganisasian dalam hal kegiatan 

pembelajaran di tunjukkan dengan sejumlah indikator yang telah 

dilaksanakan oleh guru Pendididkan Agama Islam yaitu dengan 

memilih metode dan media yang sesuai dengan materi pembelajaran 

yang akan di sampaiakan, dan mengatur waktu dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan harapan bahwa tujuan pengorganisasian dalam 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan pelaksanaan tugas 

dapat di laksanakan dengan penuh tanggun jawab. Langkah 

selanjutnya yaitu pada proses pembelajaran, dalam proses kegiatan 

pembelajaran, strategi, media dan metode didesain sesuai dengan 
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kondisi masing-masing siswa dan strategi yang di terapkan oleh 

masing-masing guru. Dalam hal menyiapkan materi pembelajaran 

maka guru Pendidikan Agama Islam  selalu mempersiapkan seperti 

dengan membuat  powerpoint dan menyiapkan video-video animasi 

lainnya yang membantu dalam penyampaian materi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru Pendidikan 

Agama Islam mengenai metode dan Strategi dalam 

pembelajaran di Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence:  

1. sejauh ini penerapan strategi manajemen pembelajaran 

Pendidkan Agama Islam  yang dilakukan selama ini di Rumah 

Sekolah Cendekia adalah Dasar learning, dimana proses 

belajar melibatkan peserta didik secara aktif sehingga lebih 

mudah memahami setiap pelajaran yang di pelajari. Metode 

pengajaran bervarariasi tergantung kebutuhan dan sifat dari 

bidang studi itu sendiri. Dan yang kedua  hampir di setiap 

kegiatan anak-anak di ajarkan untuk membentuk akhlak yang 

baik, bisa mandiri, berjiwa pemimpin, memberikan pujian dan 

yang lebih penting  adalah  memberikan contoh perbuatan dan 

perilaku yang baik, yang mudah dicontoh dan ditiru oleh anak-

anak dan setelah itu  tinggal kita terus memberikan bimbingan 

agar tetap memelihara perilaku tersebut.  ( Ratna Juwita, 

tanggal wawancara 12 Agustus 2022)  

 

2. kami menggunakan berbagai metode dalam manajemen 

pembelajaran pendidikan Agama Islam, tergantung pada 

kompetensi dasar yang akan dicapai serta melihat pada situasi 

dan kondisi dalam kelas ketika proses belajar mengajar 

berlangsung.  

 

3. Sedangkan untuk menentukan apakah anak berkebutuhan 

khusus ( ABK )  paham materi atau belum tentang materi yang 
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diberikan,  pada dasarnya anak yang berkebutuhan khusus 

mudah meniru apa yang mereka lihat dan dengar, maka guru 

harus selalu berusaha mengingatkan pada contoh-contoh sifat 

baik maupun perilaku sehari-hari yang baik.  

 

4. Materi yang diberikan lebih di sederhanakan ( materi di 

permudah ) di buat se sederhana mungkin, di komunikasikan 

dengan guru pendamping, stimulusnya di sesuaikan (umur)  

harus tetap di kontrol pada saat belajar, Contoh 

memperlihatkan gambar animasi, huruf dan angka yang 

berwarna.  

 

5. Dalam pembelajaran anak-anak tidak selamanya berada di 

ruang kelas, tapi adakalanya mereka belajar di luar (outdor) 

kadang di lapangan, playhole, di playground, flyingfox, atau 

bahkan di kebun ( seperti untuk pembelajaran survei 

mengamati tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang kecil.   

 

Sedangkan metode belajar pada Rumah Sekolah Cendekia 

yaitu: 

1. Proses belajar yang melibatkan anak secara aktif yang dapat 

membantu mereka lebih mudah memahami setiap pelajaran 

yang di pelajari. Metode belajar bervariasi tergantung 

kebutuhan dan sifat dari materi yang di berikan seperti :  

  

1. Learning by Doing: anak mempelajari sesuatu melalui 

praktek langsung. 

2. Learning by Playing : anak belajar melalui kegiatan 

bermain yang menyenangkan. 

3. Learning by Process: tahapan yang sesuai dengan 

perkembangan anak. 

4. Learning Integrated: mengembangkan seluruh potensi 

anak.  

 

2. Pembelajaran menarik aplikatif sesuai kurikulum berlaku, 

menitip beratkan pendidikan pada kemandirian anak, self help, 

life skill dan problem solving.” (Ratna Juwita, Pembina Rumah 

Sekolah Cendekia, wawancara tanggal  12 Agustus 2022) 

 



82 
 

 

3. Adanya sistem pengelompokan atau level kelas: pada sistem 

ini tidak ada siswa atau peserta didik yang di nyatakan naik 

tingkat dan peserta didik atau siswa yang tidak naik tingkat. 

Sebab tingkat itu sendiri, dalam sistem yang demikian tidak 

dikenal. Adanya kelas, tidak menunjukkan tingkatannya, 

melainkan lebih dipandang sebagai kode atau ruang kelas. 

Sistem sekolah dasar tanpa tingkat ini menggunakan sistem 

pengajaran secara berkelompokdi mana seorang guru 

melayanikelompok-kelompok yang anggota kelompoktersebut 

mempunyai kemajuan, keinginan, dan kebutuhan termasuk 

anak yang berkebutuhan khusus ( ABK)  

 

Kelebihan dari penggunaan sistem pengelompokan ini adalah:  

Secara psikologis, kebutuhan peserta didik atau siswa 

terpenuhi, karena tidak pernah dipaksa untukmelaksanakan 

sesuatu yang dia sendiri tidak bisa, tidak suka dan tidak 

mampu, peserta didik atau siswa tidak bosan oleh karena 

pengajaran yang diberikan karena di sesuiakan dengan minat 

dan kemampuannya,  peserta didik atau siswa dapat dibantu 

sesuai dengan tingkat dan kecepatan perkembanganya, 

peserta didik akan puas oleh karena apa yang ia dapatkan 

sesuai benar dengan yang mereka inginkan, terdapat kerja 

sama yang baik antara peserta didik dengan gurunya dan 

yang terakhir peserta didik akan merasa mendapatkan 

layanan pendidikan yang terbaik.        

Selanjutnya kelemahan pengelompokan dari penggunaan 

sistem pengelompokan ini adalah: 

Sangat sulit melakukan administrasinya karena harus 

menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-

beda, menyulitkan mutasi peserta didik ke sekolh lain terutama 

jika peserta didik harus pindak ke skolah lain yang 

menggunakan sistem tingkat, jenis pengelompokannya tidak 

sama dengan sekolah asal, membutuhkan guru yang tinggi 

tingkat komitmen dan tingkat kecermatannya, karena hanya 

demikian akan dapat mengetahui karakteristik peserta didik 

secara invidual, oleh karena segalanya banyak bergantung 

kepada pesrta didik, maka sulit mengharapkan 

tercapainyakompetensi. “ ( Hariyani, guru Pendidikan Agama 

Islam, tanggal wawancara 26 juli 2022 )   
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Guru harus pandai mencari dan menciptakan kondisi belajar 

yang nyaman serta memudahkan siswa memahami, memaknai, dan 

menghubungkan materi pelajaran yang mereka pelajari. Karena 

pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari rencana yang 

matang. Sedangkan perencanaan yang matang akan menunjukkan 

hasil yang optimal dalam pembelajaran.   

Strategi manajemen pembelajaran merupakan suatu hal yang 

sangat penting dan terencana secara sistematis yang ditujukan untuk 

menggerakkan anak peserta didik menuju insan yang handal dan 

mampu mengembangkan kemampuan  siswa dalam keterampilan atau 

kecakapan interaksi sosial dan perilaku poeitif dalam mempelajari 

sesuatu yang menarik tentang pelajaran dari informasi yang di dapat. 

Pada manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Rumah Sekolah Cendekia juga di ajarkan tentang pentingnya 

kepedulian sosial sesuai dengan materi yang di ajarkan.  Di akhir 

pembelajaran guru memerintahkan siswa untuk selalu berbuat baik 

kepada orang lain tanpa rasa pamrih, dan juga guru selalu 

memberikan motivasi dan penyemangat agar siswa semangat dalam 

belajar.   

Wawancara dengan beberapa Guru Pendidikan Agama Islam 

senada mengatakan bahwa:  

1. “Strategi manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam hal ibadah  adalah meningkatkan disiplin ibadah siswa 

yaitu kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Dalam 

pelaksanaannya  sangat terlihat kesadaran dalam diri siswa 
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sangat tinggi hal ini terkait dengan aspek memotivasi diri 

sendiri untuk mengaplikasikan atau melaksanakan ilmu yang 

mereka dapatkan. Selain itu   pelaksanaan yang dapat 

diamati dari siswa yaitu pada saat waktu sholat duhur tiba 

maka mereka dengan semangatnyna berjalan menuju 

mushollah untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah 

merupakan salah satu cara melaksanakan ibadah lepada 

Allah swt. 

 

2. Kegiatan pembelajaran yang di lakukan oleh guru 

pendidikan agama islam yaitu di awali dengan salam dan 

doa  kemudian karna jam pelajaran pertama, juga dilakukan 

dengan tadarrus atau mentadabburi Al’ quran beserta 

artinya. 

(Impu Sanjaya, Kepala SD Rumah Sekolah Cendekia, 

wawancara tanggal 1 Agustus 2022)  

 

Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran, mengakibatkan 

seorang pendidik atau guru harus memiliki persiapan dan kompetensi 

yang baik, efektif dan efisien baik dari segi perencanaan pembelajaran, 

dan kemampuan guru untuk mengembangnkan proses pembelajaran 

serta penguasaannya terhadap bahan ajar, dan juga tidak cukup 

hanya dengan kemampuan dalam menguasai kelas, tanpa dibarengi 

dengan kemampuan untuk melakukan perbaikan atau evaluasi 

terhadap perencanan. Evaluasi pembelajaran di sekolah sangat 

penting untuk lakukan untuk mengetahui apakah efektif atau tidak 

suatu sistem pembelajaran yang diterapkan selama ini oleh tenaga 

pendidik. Karena jika atau bila seorang pendidik  tidak melakukan 

proses Evaluasi, maka sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada 

perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran yang selam ini 

berlangsung.  
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d. Pengawasan (Controlling) 

Berikut hasil Wawancara peneliti dengan guru Pendidikan 

Agama Islam:  

“setiap pekan kami mengadakan yang namanya evaluasi, dan itu 

kami lakukan setiap hari sabtu, ketika anak-anak libur kami para 

guru-guru tetap kesekolah untuk mengevaluasi pembelajaran 

sepakan sebelumnya, dan juga harus mempersiapkan 

pembelajaran untuk sepekan atau sebulan berkutnya, dan setiap 

persemester kami melakukan raker, guru-guru mempersiapkan 

garis-garis besar yang akan dilakukan atau yang akan dicapai 

untuk semester selanjutnya serta tetap mengevaluasi pembelajaran 

dari semester yang sedang berjalan, misalnya apalagi yang harus 

dipersiapkan untuk semester berikutnya. “ ( Hasnia, guru 

Pendidikan Agama Islam. wawancara Tanggal  tanggal 2 Agustus 

2022. “ 

 

Perubahan kurikulum pendidikan merupakan langkah atau 

agenda yang secara rutin berlangsung atau di adakan dalam rangka 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara berkembang. Saat 

ini sangat mengedepankan perlunya membangun karakter bangsa. Hal 

ini di dasarkan pada fakta dan persepsi masyarakat tentang 

menurunnya kualitas sikap dan mooral anak-anak atau generasi muda. 

Yang di perlukan sekarang adalah kurikulum pendidikan yang 

berkarakter, dalam arti kurikulum itu sendiri memiliki karakter, dan 

sekaligus diorentasikan bagi pembentukan karakter peserta didik.  

Berikut hasil wawancara peneliti dengan guru Pendidikan 

Agama Islam mengenai kurikulum  

Untuk penggunaan kurikulum 2013 di Rumah Sekolah Cendekia 

Pao-Pao Residence , intinya kita di tuntut untuk mengembangkan 

kreativitas siswa. Baik dalam hal pembelajaran ataupun dalam 
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penerapan sehari-hari, guru-guru hanya memotivasi siswa supaya 

anak itu lebih berkreatif, guru memberikan tugas kepada psiswa 

mengenai apa yang dilihat ( diamati), tuga dilakukan sendiri oleh 

peserta didik. “ (Impu Sanjaya, guru Pendidikan Agama Islam dan 

Leadrship, wawancara tanggal 26 Juli 2022) 

 

Dalam kurikulum 2013 di tuntut untuk mengembangkan 

kreativitas siswa. Hal ini sangnat bagus baik dalam pembelajaran 

maupun penerapan sehari-hari. Kekurangannya tentu ada, yang 

pertama ketika guru belum menguasai, ketika guru itu juga masih pasif  

maka akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelajarannya yang 

memotivasi siswa Jadi ini juga keberhasilannya juga tergantung guru. 

Tapi selain kurikulum k13 kami juga menggunakan kurikulum 

LEADRSHIP 7 PILAR, yaitu :  

1. Understanding self : upaya mengembangkan perilaku positif dan 

mengidentifikasi selera pribadi dan cita-cita diri 

2. Working With Group: ikut bergabung secara aktif atau 

memimpin suatu kelompok meraih tujuan bersama.  

3. Managing : segala yang dimiliki atau yang dapat dimanfaatkan 

untuk meraih suatu tujuan.  

4. Communicating : anak di ajarkan berkomunkasi dengan tuhan, 

manusia, alam sekitarnya. 

5. Decision making : memcahkan suatu problem dan mengambil 

keputusan atau tindakan baik secara individual maupun 

kelompok. 
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6. Learning to laern : mengembangkan perilaku positif dalam 

mempelajari sesuatu dan menarik pelajaran dari informasi yang 

didapat. 

7. Geting Along With Others : cara berinteraksi dengan orang lain 

secara positif.    

b. Faktor penghambat dan pendukung Leadership dalam 

manajemen  pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence:  

Hasil wawancara antara peneliti, guru, kepala sekolah serta 

Founder Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence  yaitu: 

Dalam membina Leadership atau kepemimpinan pada Rumah 

Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence melaksanakannya dengan  

program A Leadership School. Tentunya sekolah  sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk mewujudkan pelaksanaan A leadership 

School dengan baik. Namun pada pelaksanaanya tidak terlepas dari 

faktor pendukung dan faktor penghambat.  

Faktor- faktor pendukung dari Program A leadership School  

pada Rumah Sekolah Cendekia adalah: 

1.  implementasi kebijakan dari A Leadrship School yang berupa 

komitmen yang dimilliki oleh seluruh warga Rumah Sekolah 

Cendekia Pao-Pao Residence untuk meningkatkan kualitas A 

Leadership School. Baik kepala sekolah, guru, siswa, serta staf 

atau karyawan maupun warga sekolah yang lain.  
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2. Guru mengaku terus memberikan motivasi kepada siswa agar 

mereka punya dorongan kuat untuk terus memajukan sekolah 

dan lebih meningkatkan kualitas A Leadership School itu sendiri.    

3. Guru berusaha membiasakan siswa dengan berbagai kegiatan 

atau event. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen warga 

sekolah. Seperti dalam kesempatan wawancara dengan 

Founder Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence sebagai 

berikut :  “ Semuanya di mulai dari lingkungan sekolah, dari diri 

sendiri. Seperti keikutsertaan siswa dalam berbagai kegiatan 

atau event, di sini siswa di tuntut untuk mampu mengelola 

sebuah kegiatan, mampu mempengaruhi orang lain atau 

temannya sendiri untuk ikut serta dalam kegiatan. Jadi hal 

tersebut itu mulai dibiasakan disekolah, sehingga nanti pada 

saat di tingkat selanjutnya aatau di perguruan tinggi mereka 

sudah terbiasa dan sudah terlatih dan mempunyai pengalaman 

memimpin sebuagh kegiatan ataupun event dalam memimpin 

sebuah organisasi.   

 
4. Bentuk lain dari komitmen sekolah untuk mendukung 

implementasi kebijakan A Leadership School adalah pemberian 

pendampingan oleh guru pada setiap kegiatan siswa. Seperti 

semua kegiatan yang siswa lakukan ada pendampingan dari 

pihak sekolah, bahkan saat siswa ada ekstrakurikuler seperti 

silat, renang, fitsal, lettering, menulis dan pramuka, pihak 

sekolah juga memberikan  pendampingan. “  

 

5. Kepala sekolah dan founder Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence terus mengembangkan konsep A Leadership School, 

guru yang melakukan bimbingan, pendampingan, maupun 

motivasi kepada siswa, dan siswa yang terus berkembang 

dengan semua kegiatan atau event yang di selenggarakan.  
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6. Sekolah ini memang mempunyai konsep A Leadership School. 

Hal tersebut terbukti dari beberapa kegiatan yang di 

selenggarakan sekolah seperti Camping day, Qurban Idul Adha, 

fieldtrip, Outing, Pentas seni, Family fun games ( FFG ) , market 

day, silat, renang, futsal, lettering, menulis dan Pramuka. 

 

7. Secara umum untuk pembelajaran Leadership lebih fleksibel 

yang disesuaikan dengan peserta didik, sesuai kurikulum.  

 

8. Memberi kelonggaran pada siswa atau peserta didik dan guru 

untuk bisa belajar belajardisemua tempat dan disesuaikan 

kebutuhan.    

 
Terciptanya kultur organisasi dan Program A Leadrship School 

tidak terlepas dari keikutsertaan siswa dan guru untuk sebagai 

motivator. Kepala sekolah dan founder Rumah Sekolah Cendekia 

PaoPao Residence selalu memberikan dorongan kepada siswa 

untuk selalu membangkitkan dan mengembangkan minat dan 

bakatnya melalui kegiatan sekolah.  

“ Guru juga selalu memotivasi siswa untuk dapat mengembangkan 

bakat sesuai dengan minat masing-masing, kami menanamkan 

pemikiran kepada siswa bahwa intelektual tinggi itu penting namun 

penting juga untuk belajar softskill dan itu hanya bisa di dapat 

dengan berorganisasi.”      

Disamping faktor pendukung, dalam pencapaian A Leadrship 

School juga terdapat kendala atau penghambat  dalam 

pelaksanaannya . 

Adapun faktor penghambat  Program A Leadership School 

pada rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence yaitu ;  
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1. Untuk menjadi guru atau tenaga pengajar tidak hanya pada 

kemampuan akademik saja, akan tetapi mereka juga harus lebih 

peduli kepada anak-anak, kepada sekolah, tetapi tidak 

semuanya punya kemampuan seperti itu, kemampuan lain yang 

harus dimiliki lebih dari para pendidik seperti kesabaran, 

penguasaan kelas, perhatian dan perlakuan khusus terhadap 

anak atau peserta didik. Terutama anak  yang berkebutuhan 

khusus ( ABK)  

2. Kualitas tenaga pengajar menjadi masalah pada saat muncul A 

Leadership School, karena banyak guru yang di rolling ke 

sekolah lain. Sehingga sekolah harus berusaha memberikan 

pamahaman dan pelatihan kepada guru tentang pelaksanaan A 

Leadership School dan otomatis siklus  tersebut akan berjalan. 

Sedangkan untuk mendapatkan atau menjalankan program A 

Leadership School dengan baik, efektif dan efisien sekolah 

harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mendukung 

dan berkualitas.  

3. Siswa harus mampu memanajemen waktu dengan baik agar 

nantinyna semuanya berjalan dengan baik dan efektif agar 

semuanya berjalan dengan lancar. Siswa atau peserta didik 

harus mampu memanajemen dua hal sekaligus, baik dalam 

prestasi akademiknya sukses juga dalam kegiatan 

ekstrakurikulernya maupun event-event yang diikuti.    

4. Sedikit waktu, banyak muatan yang diberikan atau harus dicapai 

sementara terbatas waktunya.  

5. Untuk membangun Kerjasama antara orangtua siswa atau 

peserta didik dan guru masih perlu ditingkatkan.  

6. Semangat guru harus lebih di tingkatkan lagi. 
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c. Faktor penghambat dan pendukung dalam manajemen  

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah 

Cendekia Pao-Pao Residence:  

Disamping faktor pendukung, dalam pencapaian  juga terdapat 

kendala atau penghambat  dalam pelaksanaannya . 

Adapun faktor penghambat manajemen Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence 

yaitu:  

Manajemen pembelajaran pendidikan agama islam di Rumah 

Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence merupakan sebuah kompenen 

yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia pendidikan, 

pembelajaran pendidikan agama islam ini merupakan salah satu upaya 

untuk menerapkan bagaimana sistem pembelajaran ini bisa terlaksana 

dengan baik, efektif dan efisien.  

Pelaksanaan manajemen pembelajaran  pendidikan Agama Islam 

tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap 

lancar atau tidaknya pendidikan tersbut , baik faktor pendukung maupun 

faktor penghambatnya faktor ini perlu kita perhatikan dan cermati agar 

berjalan dengan baik sebab dengan memperhatikan faktor ini kita dapat 

mengevaluasi kekurangan yang mungkin memerlukan perbaikan dan 

pengetahuan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam.    

Salah satu kompenen pentingnnya dalam proses Manajemen 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai alat penunjang bagi 
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pembelajaran. Namun  faktor keberhasilan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam tidak tergantung dari canggih atau tidaknya suatu  media 

pembelajaran yang digunakan, akan tetapi dari ketepatan memilih dan 

keefektifan media yang akan digunakan atau yang akan diajarkan oleh 

seorang guru atau pendidik.   

Secara umum pada konteks kekinian terletak pada kualitas, karena 

guru merupakan prioritas utama, bagaimanapun canggihnya sebuah 

tekhnologi pembelajaran yang menjadikan peserta didik mampu mencari 

sumber pembelajaran sendiri tetap membutuhkan guru.   

Salah satu faktor  yang mempengaruhi  kualitas manajemen  

Pendidikan Agama Islam adalah kompetensi, kualitas, serta nilai-nilai 

islam yang dimilikinya. Dengan asumsi bahwa pendidik adalah 

penanggung jawab teladan bagi anak-anak atau peserta didiknya dalam 

proses pembelajaran. Disisi lain kualitas dan profesionalitas guru juga 

penting karena bagaimanapun bagusnya dan lengkapanya strategi atau 

metode, sarana dan prasarana, tujuan pembelajaran, dan canggihnya 

tekhologi pembelajaran jika tidak diimbangi dengan kualitas guru yang 

bagus maka hal tersebut aka tidak memiliki efek yang signifikan bagi 

kualitas pembelajaran.  

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah 

karakteristik sekolah itu sendiri, yang mana sangat berkaitan erat dengan 

disiplin ( tata tertib ) sekolah, media pembelajaran yang dimiliki, letak 
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geografis sekolah, estetika dalam arti sekolah memberikan persaan yang 

nyaman, kepuasan peserta didik, bersih rapi, dan memberikan inspirasi.   

Hasil wawancara antara peneliti, guru, kepala sekolah serta Founder 

Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence  yaitu: 

Membina manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam  pada 

Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence sudah melaksanakannya, 

dan Tentunya sekolah  sudah berusaha semaksimal mungkin untuk 

mewujudkan pelaksanaan manajemen yang baik. Namun pada 

pelaksanaanya tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor 

penghambat.  

a. Faktor pendukung dari  manajemen pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam  pada Rumah Sekolah Cendekia  

Pao-Pao Residence yaitu : 

1 Secara umum untuk  manajemen pembelajaran pendidikan Agama 

Islam lebih fleksibel, anak-anak tidak selamanya belajar di kelas 

akan tetapi bisa juga belajar di luar ruangan (outdor) di semua 

tempat seperti seperti playhall, playground, di kolam, flyingfox 

kadang bahkan di kebun di sesuaikan dengan kebutuhan.  

Hasil wawancara dengan orang tua siswa menjelaskan bahwa : 

“Tak hanya sekali. Beberapa kali saya berkunjung ke Rumah 

Sekolah Cendekia. Kawan-kawan guru disana selalu membuka 

dirinya sebagai pelaksana temupendidik. Saling berbagi praktik baik 

yang telah terbukti berhasildan berdampak pada mereka yang 

selalu belajar. Saya selalu terkesima. Hanya guru yang belajar 
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yang pantas untuk mengajar. Hal yang menyenangkan karena 

Rumah Sekolah Cendekia sebagai penyelenggara pendidikan 

membuka diri untuk belajar dari sumber apa saja. Di sana saya 

dengan mudah menemukan kawan guru yang antusias belajar 

sepanjang hayatnya. Bagi saya sekolah dengan iklim belajar seperti 

itulah yang menjadi salah satu kriteria sekolah terbaik bagi anak”. 

(Usman Djabbar, wawancara   tanggal 8 Agustus tanggal  2022 di 

Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence)  

2 Sarana dan Prasarananya sangat mendukung secara langsung 

terhadap proses pembelajaran dalam setiap aktivitas belajar.  

3 Kepala sekolah, guru serta Founder Rumah Sekolah Cendekia 

Pao-Pao Residence selalu melakukan bimbingan dan motivasi 

serta dorongan  kepada siswa,  untuk selalu membangkitkan minat 

dan bakatnya masing-masing.  

4 Peran aktif orang tua terhadap perkembangan sekolah yang berada 

dalam naungan Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence, 

karena orang tua yang peduli terhadap perkembangan anaknya 

akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. 

Oleh karena itu orang tua harus selalu mengontrol putra putrinya.  

5 Visi dan Misi yang mendukung, suatu program akan berjalan 

dengan baik dan lancar jika di tunjang oleh visi dan misi yang 

mendukung. Karena dengan adanya visi dan misi searah dengan 

program tersebut, maka semua prosesnya akan lebih mudah 

dilaksanakan. Dimana visi misi merupakan tujuan yang ingin 

dicapai bersama-sama, dan untuk mencapai tujuan 

tersebuttentunya harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan 
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untuk mencapainya, langkah – langkah tersebut disebut sebagai 

Misi.  

6 Proses belajar mengajar di Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence selama ini berjalan dengan lancar, karena adanya 

dukungan prasarana seperti ruangan belajar yang nyaman, 

ruangan dan tempat permainan yang luas, playhall dan playground, 

studio Radio serta dilengkapi dengan AC dan CCTV, halaman 

sekolah yang luas untuk bermain bagi anak-anak saat jam istirahat, 

ruang belajar yang selalu bersih dan nyaman serta memberikan 

rasa aman bagi anak-anak dan orangtua siswa dengan adanya 

security.  

7 Motivasi belajar  

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting untuk 

memacu semangat anak-anak dalam belajar.  

Pendapat oleh Abi Erik (Coach Anak Indonesia – Konsultan 

Pendidikan) tentang Rumah Sekolah Cendekia ) 

 

“Saat ini dan masa yang akan datang. Peranan kreatifitas, 

pemecahan masalah dan team work ditambah dengan penguasaan 

kecerdasan spiritual, Emosional akan dibutuhkan bagi kemajuan 

indonesia. Saya lihat dan salut, Rumah Sekolah Cendeia dengan 

sadar, teratur, sistematik, dan berkesinambungan terus 

mengembangkan semua kemampuan di atas bagi siswa-siswinya. 

Agar mereka siap dengan semua perubahan dan tuntunan zaman”. 

( Abi Erik, Coach Anak Indonesia- Konsultan Pendidikan.)  
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b. faktor penghambat dari  manajemen pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam  pada Rumah Sekolah Cendekia  

Pao-Pao Residence yaitu : 

1. Kondisi psikis ( emosi anak/ mood anak- anak yang tidak stabil). 

Kondisi psikis anak-anak sangat berpengaruh terhadap daya 

konsentrasi dalam menerima pelajaran, anak-anak yangn memilki 

kondisi mood yang buruk, misalnya dipaksa untuk belajar, tidak 

suka dengan gurunya, sulit menerima pelajaran, dibandingkan 

dengan anak-anak yang selalu ceria dan dan memiliki mood yang 

bagus. 

Hasil wawancara dengan guru Pendidikan Islam dan Leadersip 

Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residedence mengatakan 

bahwa :  

“Untuk memantau pembelajaran anak-anak di luar lingkungan 

Sekolah, seperti di rumah anak, maka pihak sekolah akan 

berkordinasi dengan para orangtua siswa agar mereka 

mendampingi dalam belajar, kususnya anak yang membutuhkan 

pendampingan khusus seperti anak yang berkebutuhan khusus 

(ABK)  ( Hasnia, guru pendidikan Agama Islam dan Leadership, 

wawancara 2 Agustus 2022 di Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence) 

2. Siswa harus mampu memanajemen waktu dengan baik agar 

nantinyna semuanya berjalan dengan baik dan efektif agar 

semuanya berjalan dengan lancar. Siswa atau peserta didik harus 

mampu memanajemen dua hal sekaligus, baik dalam prestasi 

akademiknya sukses juga dalam kegiatan ekstrakurikulernya 

maupun event-event yang diikuti.    

3. Sedikit waktu, banyak muatan yang diberikan atau harus dicapai 

sementara terbatas waktunya.  

4. Untuk membangun Kerjasama antara orangtua siswa atau peserta 

didik dan guru masih perlu ditingkatkan.  
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5. Semangat guru harus lebih di tingkatkan lagi.  

  
G. Pembahasan  

Setelah data dipaparkan dan menghasilkan temuan-temuan maka 

berikutnya adalah mengkaji hakikat dan makna temuan sebagai berikut:  

1. Leadership dan manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence , sudah 

menggunakan manajemen  leadership dan manajemen 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam  dengan baik, hal tersebut 

terbukti dengan pelaksanaan mekanisme leadership dan 

manajemen pembelajaran yang dilakukan dengan menyiapkan 

semua langkah-langkah yang harus dilakukan dengan melengkapi 

perangkat pembelajaran seperti dengan menyiapkan program 

tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan alokasi waktu sebelum memasuki tahun ajaran 

baru atau sebelum semester di mulai semuanya sudah disiapkan 

dengan persiapan yang jelas dan  matang.  

Pengorganisasian pembelajaran dengan merealisasikan 

konsep-konsep pembelajaran tersebut dan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan secara maksimal. Dari hal tersebut di 

ketahui bahwa semua program dapat terlaksana dengan baik, jika 

ditunjang dengan manajemen pengelolaan yang baik, hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian Mubarok (2020:185) yang 

menjelaskan bahwa proses pembelajaran  berjalan dengan baik 
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karena melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah 

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, 

serta evaluasi. Penggunaan strategi, model, dan media 

pembelajaran yang diterapkan dengan berbagai macam agar 

materi manajemen pembelajaran pendidikan Agama Islam dan 

leadership tetap dapat tersampaikan dan mudah dipahami oleh 

siswa.  

2. Penerapan metode Leadership dan manajemen pembelajaran 

pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence. 

Metode leadership dan Manajemen pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam memiliki kurikulum dan Standar Operasional Prosedur 

( SOP ) serta langkah-langkah penerapannya jelas, sehingga dalam 

proses penerapannya mulai dari pembukaan sampai penutup.  

3. Dalam penerapan membina kepemimpinan atau leadership di 

Rumah Sekolah Cendekia melaksanaknnya dalam program A 

Leadership School  tentunya sekolah selalu berusaha 

mengembangkan konsep A leadership school semaksimal mungkin 

untuk mewujudkan pelaksanaan A leadership school dengan baik. 

Guru yang melakukan pendampingan, bimbingan, maupun motivasi 

kepada siswa, dan siswa yang terus berkembang dengan semua 

kegiatan yang di selenggarakan dan tidak lupa meningkatkan 

prestasi di bidang akademik. Selain itu tidak lupa selalu 
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memberikan motivasi dan rasa tanggung jawab kepada peserta 

didik. 

4. Dengan penerapan leadership bisa meningkatkan kepemimpinan 

anak, anak bisa mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, terampil 

serta kecakapan interaksi sosialnya lebih bagus.  

5. Anak lebih paham akan budaya seperti antri, berbicara yang baik 

dan sopan, mencuci kotak makan sendiri, merapikan tas, sepatu, 

jaket atau peralatan lainnya pada tempatnya. 

manajemen pembelajaran di sekolah Rumah Sekolah Cendekia 

Pao-Pao Residence secara garis besar perencanaan selalu 

dipersiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yang telah di tentukan. Pelaksanaan perencanaan 

tersebut dapat di susun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan 

keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah 

perencanaan yang dibuat harus dapat di laksanakan dengan 

mudah dan tepat sasaran serta sesuai dengan pendekatan dan 

metode yang akan di gunakan seperti prota, prosem, dan RPP, 

guru juga harus mempersiapkan seperti power point atau video-

video animasi. 

6. Faktor penghambat dan pendukung leadership dan manajemen 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Faktor internal  

1) Untuk menjadi guru atau tenaga pengajar tidak hanya pada 
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kemampuan akademik saja, akan tetapi mereka juga harus lebih 

peduli kepada anak-anak, kepada sekolah, tetapi tidak semuanya 

punya kemampuan seperti itu, kemampuan lain yang harus dimiliki 

lebih dari para pendidik seperti kesabaran, penguasaan kelas, 

perhatian dan perlakuan khusus terhadap anak atau peserta didik. 

Terutama anak  yang berkebutuhan khusus ( ABK). 

2) Kualitas tenaga pengajar menjadi masalah pada saat muncul A 

Leadership School, karena banyak guru yang di rolling ke sekolah lain. 

Sehingga sekolah harus berusaha memberikan pamahaman dan 

pelatihan kepada guru tentang pelaksanaan A Leadership School dan 

otomatis siklus  tersebut akan berjalan. Sedangkan untuk 

mendapatkan atau menjalankan program A Leadership School dengan 

baik, efektif dan efisien sekolah harus memiliki sumber daya manusia 

(SDM) yang mendukung dan berkualitas. 

b. Faktor Eksternal  

1) Sedikit waktu, banyak muatan yang diberikan atau harus dicapai 

sementara terbatas waktunya.  

2) Untuk membangun Kerjasama antara orangtua siswa atau peserta 

didik dan guru masih perlu ditingkatkan.  

3) Semangat guru harus lebih di tingkatkan lagi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh 

kesimpulan bahwa leadership dan manajemen Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada  Rumah Sekolah Cendeki Pao-Pao 

Residence terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan dimulai  

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksaan dan pengawasan 

atau evaluasi.   

2. Metode leadership pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

Rumah Sekolah Cendekia memiliki kurikulum dan standar 

Operasional Prosedure (SOP) serta langkah-langkah 

penerapannya jelas.  

3. Faktor penghambat dalam leadership dan Manajemen 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu sedikit waktu, namun 

banyak muatan yang harus dicapai sementara terbatas waktunya 

dan kualitas tenaga pengajar.  

4. Untuk membangun kerjasama antara orangtua siswa atau peserta 

didik masih perlu ditingkatkan, serta Semangat guru harus lebih 

ditingkatkan lagi.  

5. Faktor pendukung dalam leadership dan manajemen Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yaitu pembelajaran lebih fleksibel, sarana 

dan prasarananya sangat mendukung secara langsung terhadap 
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proses pembelajaran dalam setiap aktivitas belajar, ruangan belajar 

yang nyaman, ruangan dan tempat permainan yang luas, seperti 

playhall, playground, studio radio, serta dilengkapi dengan  AC dan 

CCTV, halaman sekolah yang luas dan memberikan rasa aman 

bagi anak-anak dan orangtua siswa dengan adanya security.  

 
B. Saran    

Dari kesimpulan hasil penelitian yang ada, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Sebaiknya dibuatkan ruangan belajar (perpustakaan) agar peserta 

didik tidak menggunakan ruangan sholat dimushollah untuk belajar.  

2. Sebaiknya pimpinan dan guru bisa lebih sering menguatkan dan 

memotivasi orangtua peserta didik agar mereka lebih semangat 

dalam mendampingi anak-anaknya dalam proses belajarnya.  

3. Sebaiknya orang tua lebih memaksimalkan diri dalam mendampingi 

dan memenej waktu anak-anaknya selama berada di luar 

lingkungan Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence.  

4. Tentunya terhadap penulis sudah menyadari jika dalam 

penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata 

sempurna.  

5. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan tesis 

ini dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik 

yang bisa membangun dari para pembaca. 
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SUMBANGSIH UNTUK RUMAH SEKOLAH CENDEKIA PAO-PAO 
AROEPALA RESIDENCE 

Kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di Rumah Sekolah 

Cendekia Pao-Pao termasuk pembelajaran yang sangat bagus menurut 

penulis, anak-anak diajar untuk lebih mandiri, bertanggung jawab, berjiwa 

pemimpin serta percaya diri. 

Jika melihat kegiatan mereka dari senin sampai dengan jum’at 

cukup padat. Seperti di hari jum’at anak-anak melakukan aktifitas mandiri, 

senam pagi, rapat besar, pramuka dan lettering/Art dan menulis. 

Pada kegiatan rapat besar sesekali penulis pernah mengikuti kegiatan 

mereka dari pagi sampai menjelang sore hari, dimana pada kegiatan rapat 

tersebut, anak-anak belajar untuk melakukan rapat bersama teman-

temannya untuk memecahkan jika ada masalah serta guru-guru yang ada 

pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao  
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LAMPIRAN I 

KARAKTERISTIK INFORMAN 

No Nama Jabatan Jenis 
kelamin 

Jenjang 
 
 

Golongan 

1. Ayu anggraeni, 
S.Pd 

Guru 
kelas 

Perempuan S1  

2. Hasnia, S.Pd Guru 
kelas 

perempuan S1  

3. Ika sartika, S.Pd Guru 
kelas 

Perempuan S1  

4. Rahmat, S.S Guru 
kelas 

Laki-Laki S1  

5. Hariyani, S.Pd Guru 
kelas 

Perempuan S1  

6. Indrayani  Guru 
kelas 

 

Perempuan S1  

7.  Rahmat Rangga, 
S.Pd 

Guru 
kelas 

Laki-laki S1  

8. Ratna juwita  Founder 
RSC 

Perempuan S1  

9. Impu sanjaya, 
STP 

Kepala 
sekolah 

Laki-laki S1  
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LAMPIRAN II 

PEDOMAN WAWANCARA 

 
 
 

Judul Penelitian : Leadership dan Manajemen Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada Rumah 
Sekolah Cendekia Pao-Pao Aroepala 
Residence jalan Bontotangnga kabupaten 
Gowa  

Nama Informan : Impu Sanjaya, STP  
Jabatan : Kepala SD Rumah Sekolah Cendekia  

 

PERTANYAAN: 

 

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam Manajemen Pendidikan 

Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence? 

2. Bagaimana pengorganisasian dalam manajemen Pendidikan Agama 

Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence? 

3. Bagaimana penerapan atau pelaksanaan manajemen Pendidikan 

Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence? 

4. Bagaimana strategi manajemen pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence? 

5. Bagaimana proses evaluasi manajemen Pendidikan Agama Islam 

pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence? 

6. Bagaimana metode belajar manajemen Pendidikan Agama Islam pada 

Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence? 

7. Bagaimana penerapan leadership manajemen Pendidikan Agama 

Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence? 
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8. Bagaimana proses pembelajaran leadership manajemen Pendidikan 

Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence? 

9. Bagaimana penggunaan kurikulum manajemen Pendidikan Agama 

Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence? 

10. Apa faktor penghambat dan pendukung leadership dan manajemen 

Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence? 

       Makassar,                2022 

Informan, 

 

 

-------------------------------  
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LAMPIRAN III 

Perencanaan (Planning) 

P Bagaimana peran kepala sekolah dalam manajemen pembelajaran 
Pendidikan agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 
Residence?  
  

J Selaku kepala sekolah tentunnya tugas yang dilakukan seperti 
bagaimana melakukan perencanaan program pembelajaran dan 
evaluasi belajar dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah 
dan mengolah mengolah sumber daya. Hubungan manajemen 
pembelajaran yang tentunya di siapkan oleh masing –masing guru 
atau wali kelas khususnnya pendidikan agama islam, kepala sekolah 
selalu memberikan motivasi dan pengarahan agar semua perangkat-
perangkat pembelajaran di kerjakan dan di persiapkan sebulan atau 
sepekan sebelum memulai pembelajaran. Kemudian bentuk 
perencanaan lainnnya  adalah guru melakukan sharing atau raker 
sekolah. Biasanya guru menyampaikan permasalahan yang di alami 
dalam kegiatan pembelajaran. Jadi jika semuanya sudah di 
persiapkan dengan matang maka manajemen pembelajaran akan 
berlangsung sesuai yang kita harapkan bersama tentunya. 
 

Pengorganisasian ( Organizing ) 

P Bagaimana pengorganisasian dalam manajemen pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 
Residence ?  
 

J Dalam hal pengorganisasian banyak hal yang tentunya di 
persiapkan, seperti bagaimana kelengkapan fasilitas, melakukan 
kordinasi pembelajaran, serta memilih metode yang akan digunakan 
atau yang akan dilasanakan dengan jalan mengkombinasikan lima 
kompenen sistem pembelajaran, yaitu yang terdiri dari bahan, alat, 
serta lingkungan agar tujuan belajar tercapai” 
 

Pelaksanaan – Penggerakkan – Penerapan  ( Actuating ) 

P Bagaimana penerapan atau pelakksanaan manajemen Pendidikan 
Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence ?  
 

J 1. sejauh ini penerapan strategi manajemen pembelajaran 
Pendidkan Agama Islam  yang dilakukan selama ini di 
Rumah Sekolah Cendekia adalah Dasar learning, dimana 
proses belajar melibatkan peserta didik secara aktif 
sehingga lebih mudah memahami setiap pelajaran yang di 
pelajari. Metode pengajaran bervarariasi tergantung 
kebutuhan dan sifat dari bidang studi itu sendiri. Dan yang 
kedua  hampir di setiap kegiatan anak-anak di ajarkan 
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untuk membentuk akhlak yang baik, bisa mandiri, berjiwa 
pemimpin, memberikan pujian dan yang lebih penting  
adalah  memberikan contoh perbuatan dan perilaku yang 
baik, yang mudah dicontoh dan ditiru oleh anak-anak dan 
setelah itu  tinggal kita terus memberikan bimbingan agar 
tetap memelihara perilaku tersebut. kami menggunakan 
berbagai metode dalam manajemen pembelajaran 
pendidikan Agama Islam, tergantung pada kompetensi 
dasar yang akan dicapai serta melihat pada situasi dan 
kondisi dalam kelas ketika proses belajar mengajar 
berlangsung.  

2. kami menggunakan berbagai metode dalam manajemen 
pembelajaran pendidikan Agama Islam, tergantung pada 
kompetensi dasar yang akan dicapai serta melihat pada 
situasi dan kondisi dalam kelas ketika proses belajar 
mengajar berlangsung.  

3.  Sedangkan untuk menentukan apakah anak 
berkebutuhan khusus ( ABK )  paham materi atau belum 
tentang materi yang diberikan,  pada dasarnya anak yang 
berkebutuhan khusus mudah meniru apa yang mereka 
lihat dan dengar, maka guru harus selalu berusaha 
mengingatkan pada contoh-contoh sifat baik maupun 
perilaku sehari-hari yang baik. 

4. Materi yang diberikan lebih di sederhanakan ( materi di 
permudah ) di buat se sederhana mungkin, di 
komunikasikan dengan guru pendamping, stimulusnya di 
sesuaikan (umur)  harus tetap di kontrol pada saat belajar, 
Contoh memperlihatkan gambar animasi, huruf dan angka 
yang berwarna.  

5. Dalam pembelajaran anak-anak tidak selamanya berada di 
ruang kelas, tapi adakalanya mereka belajar di luar 
(outdor) kadang di lapangan, playhole, di playground, 
flyingfox, atau bahkan di kebun ( seperti untuk 
pembelajaran survei mengamati tumbuh-tumbuhan atau 
binatang-binatang kecil.   

Pengawasan- Evaluasi ( Controlling ) 

P Bagaimana proses Evaluasi manajemen Pendidikan Agama Islam 
pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence ? 
 
 

J  
“setiap pekan kami mengadakan yang namanya evaluasi, dan itu 
kami lakukan setiap hari sabtu, ketika anak-anak libur kami para 
guru-guru tetap kesekolah untuk mengevaluasi pembelajaran 
sepakan sebelumnya, dan juga harus mempersiapkan pembelajaran 
untuk sepekan atau sebulan berkutnya, dan setiap persemester kami 
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melakukan raker, guru-guru mempersiapkan garis-garis besar yang 
akan dilakukan atau yang akan dicapai untuk semester selanjutnya 
serta tetap mengevaluasi pembelajaran dari semester yang sedang 
berjalan, misalnya apalagi yang harus dipersiapkan untuk semester 
berikutnya. 
 

 
P 

 
 

 
Bagaimana Strategi manajemen pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam pada 
 Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence ?  

J 1.  “Strategi manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
dalam hal ibadah  adalah meningkatkan disiplin ibadah siswa 
yaitu kewajiban melaksanakan sholat lima waktu. Dalam 
pelaksanaannya  sangat terlihat kesadaran dalam diri siswa 
sangat tinggi hal ini terkait dengan aspek memotivasi diri 
sendiri untuk mengaplikasikan atau melaksanakan ilmu yang 
mereka dapatkan. Selain itu   pelaksanaan yang dapat diamati 
dari siswa yaitu pada saat waktu sholat duhur tiba maka 
mereka dengan semangatnyna berjalan menuju mushollah 
untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan salah 
satu cara melaksanakan ibadah lepada Allah SWT. 
 

2. Kegiatan pembelajaran yang di lakukan oleh guru pendidikan 
agama islam yaitu di awali dengan salam dan doa  kemudian 
karna jam pelajaran pertama, juga dilakukan dengan tadarrus 
atau mentadabburi Al’ quran beserta artinya. 

P Bagaimana metode belajar dalam manajemen pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 
Residence ?  

J 11. Proses belajar yang melibatkan anak secara aktif yang dapat 
membantu mereka lebih mudah memahami setiap pelajaran yang 
di pelajari. Metode belajar bervariasi tergantung kebutuhan dan 
sifat dari materi yang di berikan seperti :  

  
a. Learning by Doing: anak mempelajari sesuatu melalui praktek 

langsung. 
b. Learning by Playing : anak belajar melalui kegiatan bermain 

yang menyenangkan. 
c. Learning by Process: tahapan yang sesuai dengan 

perkembangan anak. 
d. Learning Integrated: mengembangkan seluruh potensi anak.  

12. Pembelajaran menarik aplikatif sesuai kurikulum berlaku, menitip 
beratkan pendidikan pada kemandirian anak, self help, life skill 
dan problem solving.” (Ratna Juwita, founder Rumah Sekolah 
Cendekia, wawancara tanggal  12 Agustus 2022) 

13. Adanya sistem pengelompokan atau level kelas: pada sistem ini 
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tidak ada siswa atau peserta didik yang di nyatakan naik tingkat 
dan peserta didik atau siswa yang tidak naik tingkat. Sebab 
tingkat itu sendiri, dalam sistem yang demikian tidak dikenal. 
Adanya kelas, tidak menunjukkan tingkatannya, melainkan lebih 
dipandang sebagai kode atau ruang kelas. Sistem sekolah dasar 
tanpa tingkat ini menggunakan sistem pengajaran secara 
berkelompokdi mana seorang guru melayanikelompok-kelompok 
yang anggota kelompok tersebut mempunyai kemajuan, 
keinginan, dan kebutuhan termasuk anak yang berkebutuhan 
khusus ( ABK)  

Kelebihan dari penggunaan sistem pengelompokan ini adalah:  
Secara psikologis, kebutuhan peserta didik atau siswa terpenuhi, 
karena tidak pernah dipaksa untukmelaksanakan sesuatu yang dia 
sendiri tidak bisa, tidak suka dan tidak mampu, peserta didik atau 
siswa tidak bosan oleh karena pengajaran yang diberikan karena di 
sesuiakan dengan minat dan kemampuannya,  peserta didik atau 
siswa dapat dibantu sesuai dengan tingkat dan kecepatan 
perkembanganya, peserta didik akan puas oleh karena apa yang ia 
dapatkan sesuai benar dengan yang mereka inginkan, terdapat kerja 
sama yang baik antara peserta didik dengan gurunya dan yang 
terakhir peserta didik akan merasa mendapatkan layanan pendidikan 
yang terbaik.        
 
Selanjutnya kelemahan pengelompokan dari penggunaan sistem 
pengelompokan ini adalah: 
Sangat sulit melakukan administrasinya karena harus menyesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, menyulitkan 
mutasi peserta didik ke sekolh lain terutama jika peserta didik harus 
pindak ke skolah lain yang menggunakan sistem tingkat, jenis 
pengelompokannya tidak sama dengan sekolah asal, membutuhkan 
guru yang tinggi tingkat komitmen dan tingkat kecermatannya, 
karena hanya demikian akan dapat mengetahui karakteristik peserta 
didik secara invidual, oleh karena segalanya banyak bergantung 
kepada pesrta didik, maka sulit mengharapkan tercapainya 
kompetensi. 
 
 
 

 
P 

Bagaimana penerapan Leadership dalam manajemen pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 
Resedence ?  
 

J 1. “Dalam penerapan membina kepemimpinan atau leadership di 
Rumah Sekolah Cendekia melaksanaknnya dalam program A 
Leadership School  tentunya sekolah selalu berusaha 
mengembangkan konsep A leadership school semaksimal 
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mungkin untuk mewujudkan pelaksanaan A leadership school 
dengan baik. Guru yang melakukan pendampingan, bimbingan, 
maupun motivasi kepada siswa, dan siswa yang terus 
berkembang dengan semua kegiatan yang di selenggarakan dan 
tidak lupa meningkatkan prestasi di bidang akademik. Selain itu 
tidak lupa selalu memberikan motivasi dan rasa tanggung jawab 
kepada peserta didik. 

2. Dengan penerapan leadership bisa meningkatkan kepemimpinan 
anak, anak bisa mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, 
terampil serta kecakapan interaksi sosialnya lebih bagus.  

3. Anak lebih paham akan budaya seperti antri, berbicara yang baik 
dan sopan, mencuci kotak makan sendiri, merapikan tas, sepatu, 
jaket atau peralatan lainnya pada tempatnya. 

4. Merapikan alat peraga bermain dan alat pembelajarannya.” 

P Bagaimana proses manajemen pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pap-Pao Residence ?   

J 1. proses pembelajaran leadership atau Terselenggaranya A 
leadership School adalah tentunya tidak terepas dari penanaman 
kemandirian dan tanggung jawab kepada peserta didik. Akan 
tetapi diperlukan daya juang serta latihan mental untuk 
menjalaninya. Mereka perlu di didik dan dibiasakan berhadapan 
dengan kesulitan dan menemukan jalan keluarnya karena jiwa 
kepemimpinan itu tidak lahir begitu saja, melainkan harus di 
semai, dipupuk, dan di tumbuhkan.  

2. Leadership  kepala sekolah secara umum selalu berbaur dengan 
guru-guru jika ada kegiatan seperti raker  atau event lainnya dia 
tidak meninggalkan guru-guru sebelum acara selesai. 

 
3. Selalu memberikan saran-saran mulai dari pelaksanaan,  

persiapan, evaluasi dan laporan. 

P Bagaimana penerapan kurikulum dalam manajemen pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 
Residence ?  

J Untuk penggunaan kurikulum 2013 di Rumah Sekolah Cendekia 
Pao-Pao Residence , intinya kita di tuntut untuk mengembangkan 
kreativitas siswa. Baik dalam hal pembelajaran ataupun dalam 
penerapan sehari-hari, guru-guru hanya memotivasi siswa supaya 
anak itu lebih berkreatif, guru memberikan tugas kepada psiswa 
mengenai apa yang dilihat ( diamati), tuga dilakukan sendiri oleh 
peserta didik. 

P Apa faktor penghambat dan pendukung Leadership dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah 
Cendekia Pao-Pao Residence ?  
 

J 
 

Salah satu faktor pendukung dari Program A leadership School  
pada Rumah Sekolah Cendekia adalah: 
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1. implementasi kebijakan dari A Leadrship School yang berupa 

komitmen yang dimilliki oleh seluruh warga Rumah Sekolah 
Cendekia Pao-Pao Residence untuk meningkatkan kualitas A 
Leadership School. Baik kepala sekolah, guru, siswa, serta staf 
atau karyawan maupun warga sekolah yang lain.  

2. Guru mengaku terus memberikan motivasi kepada siswa agar 
mereka punya dorongan kuat untuk terus memajukan sekolah 
dan lebih meningkatkan kualitas A Leadership School itu sendiri. 

3. Guru berusaha membiasakan siswa dengan berbagai kegiatan 
atau event. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen warga 
sekolah. 

4. Bentuk lain dari komitmen sekolah untuk mendukung 
implementasi kebijakan A Leadership School adalah pemberian 
pendampingan oleh guru pada setiap kegiatan siswa. Seperti 
semua kegiatan yang siswa lakukan ada pendampingan dari 
pihak sekolah, bahkan saat siswa ada ekstrakurikuler seperti 
silat, renang, fitsal, lettering, menulis dan pramuka, pihak sekolah 
juga memberikan  pendampingan. “  

5. Kepala sekolah dan founder Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 
Residence terus mengembangkan konsep A Leadership School, 
guru yang melakukan bimbingan, pendampingan, maupun 
motivasi kepada siswa, dan siswa yang terus berkembang 
dengan semua kegiatan atau event yang di selenggarakan.  

6. Sekolah ini memang mempunyai konsep A Leadership School. 
Hal tersebut terbukti dari beberapa kegiatan yang di 
selenggarakan sekolah seperti Camping day, Qurban Idul Adha, 
fieldtrip, Outing, Pentas seni, Family fun games ( FFG ) , market 
day, silat, renang, futsal, lettering, menulis dan Pramuka. 

7. Secara umum untuk pembelajaran Leadership lebih fleksibel 
yang disesuaikan dengan peserta didik, sesuai kurikulum.  

8. Memberi kelonggaran pada siswa atau peserta didik dan guru 
untuk bisa belajar belajardisemua tempat dan disesuaikan 
kebutuhan.    

Terciptanya kultur organisasi dan Program A Leadrship School tidak 
terlepas dari keikutsertaan siswa dan guru untuk sebagai motivator. 
Kepala sekolah dan founder Rumah Sekolah Cendekia PaoPao 
Residence selalu memberikan dorongan kepada siswa untuk selalu 
membangkitkan dan mengembangkan minat dan bakatnya melalui 
kegiatan sekolah.  
“ Guru juga selalu memotivasi siswa untuk dapat mengembangkan 
bakat sesuai dengan minat masing-masing, kami menanamkan 
pemikiran kepada siswa bahwa intelektual tinggi itu penting namun 
penting juga untuk belajar softskill dan itu hanya bisa di dapat 
dengan berorganisasi.”      
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Adapun faktor penghambat  Program A Leadership School pada 
rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Residence yaitu ;  
 
1. Untuk menjadi guru atau tenaga pengajar tidak hanya pada 

kemampuan akademik saja, akan tetapi mereka juga harus lebih 
peduli kepada anak-anak, kepada sekolah, tetapi tidak semuanya 
punya kemampuan seperti itu, kemampuan lain yang harus 
dimiliki lebih dari para pendidik seperti kesabaran, penguasaan 
kelas, perhatian dan perlakuan khusus terhadap anak atau 
peserta didik. Terutama anak  yang berkebutuhan khusus ( ABK)  

2. Kualitas tenaga pengajar menjadi masalah pada saat muncul A 
Leadership School, karena banyak guru yang di rolling ke 
sekolah lain. Sehingga sekolah harus berusaha memberikan 
pamahaman dan pelatihan kepada guru tentang pelaksanaan A 
Leadership School dan otomatis siklus  tersebut akan berjalan. 
Sedangkan untuk mendapatkan atau menjalankan program A 
Leadership School dengan baik, efektif dan efisien sekolah harus 
memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mendukung dan 
berkualitas. 

3. Siswa harus mampu memanajemen waktu dengan baik agar 
nantinyna semuanya berjalan dengan baik dan efektif agar 
semuanya berjalan dengan lancar. Siswa atau peserta didik 
harus mampu memanajemen dua hal sekaligus, baik dalam 
prestasi akademiknya sukses juga dalam kegiatan 
ekstrakurikulernya maupun event-event yang diikuti.   

4. Sedikit waktu, banyak muatan yang diberikan atau harus dicapai 
sementara terbatas waktunya.  

5. Untuk membangun Kerjasama antara orangtua siswa atau 
peserta didik dan guru masih perlu ditingkatkan.  

6. Semangat guru harus lebih di tingkatkan lagi. 
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LAMPIRAN IV 

TABEL INFORMAN PADA RUMAH SEKOLAH CENDEKIA PAO-PAO 

AROEPALA RESIDENCE 

No Fokus  Dimensi Kode Pertanyaan Informan 

1 Skill 
leadership 

1. visioner 1.1 1.Langkah apa 
yang dilakukan 
oleh kepala 
sekolah dalam 
hal visioner ? 
 

 

AA, HN, 
IS 

  2 .Resiko 
personal 

1 .2 2.Langkah apa 
yang dilakukan 
oleh kepala 
sekolah dalam 
hal Resiko 
personal ? 
 

 

RM, AA 

  3 . Peka 1.3 3. Bagaimana 
respon kepala 
sekolah jika ada 
kegiatan di 
sekolah atau 
diluar sekolah?   
 
 

HY, RM 

  4 Wawasan luas 1.4 4. Langkah apa 
yang dilakukan 
oleh kepala 
sekolah dalam 
hal 
mengembangkan 
wawasan 
 
  

AA. RM. 
IS 

  5. Kharisma 1.5 5. apakah ada 

Upaya kepala 

sekolah dalam 

mengembangkan 

rasa percaya diri 

dan visi misi 

sekolah 

RM, HN 
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  6. Komunikatif 1.6 6. bagaimana 

sikap kepala 

sekolah dan guru 

dalam hal 

menjadi pribadi 

yang optimis .  

 

 

AA, RM 

  7. Teladan 1.7 7.Bagaimana 

sikap kepala 

sekolah terhadap 

guru-guru 

 

 

 

  8.  Tidak ego 1.8 8. Bagaimana 
kinerja kepala 
sekolah dan 
guru-guru dalam 
menghadapi 
kepentingan 
bersama di 
sekolah 

 

2. Fungsi 
manajemen 

Pembelajaran 
Pendidikan 

Agama Islam    

Perencanaan   ( 
Planning ) 

1.1 1. Bagaimana 

peran kepala 

sekolah dalam 

manajemen 

pembelajaran 

pendidikan 

Agama Islam di 

Rumah Sekolah 

Cendekia Pao-

Pao Residence ?  

 

RM, AA 

  Pengorganisasian 
(Organizing) 

1.2 2 .Bagaimana 

pengorganisasian 

dalam 

manajemen 

pembelajaran di 

Rumah Sekolah 

RM, AA 
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Cendekia Pao-

Pao Residence ? 

 

  Penggerakkan/ 
pelaksanaan   
(Actuating ) 

1.3  3.Bagaimana 
Pelaksanaan 
atau penerapa 
manajemen 
pembelajaran 
pendidikan 
Agama Islam 
pada Rumah 
Sekolah 
Cendekia Pao-
Pao Residence?  

HN. AA, 
RM 

  Pengawasan/ 
Evaluasi 

(Controlling) 

1.4 4. Bagaimana 
proses Evaluasi 
manajemen 
Pembelajaran 
Pendidikan 
Agama Islam 
pada Rumah 
Sekolah 
Cendekia Pao-
Pao Residence? 

RMT, 
AA, HR, 

RM  
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LAMPIRAN V : Coding Hasil Wawancara  

CODING HASIL WAWANCARA 

Perihal : Leadership dan Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Aroepala Residence kabupaten Gowa. 

1. Skill leadership  

 

Informan Jawaban Coding Deskriptif 
AA 1. VISIONER : Leadership  kepala 

sekolah secara umum selalu berbaur 
dengan guru-guru jika ada kegiatan 
seperti raker  atau event lainnya dia 
tidak meninggalkan guru-guru 
sebelum acara selesai. 
Selalu memberikan saran-saran mulai 

dari perencanaan pembelajaran,  

pelaksanaan pembelajaran ,  

persiapan, evaluasi dan laporan-

laporan pembelajaran.  

 

Kepala sekolah serta 

Guru guru  selalu  

melakukan 

pendampingan, 

bimbingan, motivasi serta 

dorongan semanagat  

kepada siswa. Dan selalu 

mengedepankan visi misi.  

 

Kepala sekolah serta 

Guru guru  selalu  

melakukan 

pendampingan, 

bimbingan, motivasi serta 

dorongan semanagat  

kepada siswa. Dan selalu 

mengedepankan visi misi.  

Leadership  kepala 

sekolah secara umum 

selalu berbaur dengan 

guru-guru jika ada 

kegiatan seperti raker  

atau event lainnya dia 

tidak meninggalkan guru-
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guru sebelum acara 

selesai. 

Selalu memberikan 

saran-saran mulai dari 

perencanaan 

pembelajaran,  

pelaksanaan 

pembelajaran ,  

persiapan, evaluasi dan 

laporan-laporan 

pembelajaran.  

 

RM 2. RESIKO PERSONAL :  Hal ini sudah 
dilakukan oleh kepala sekolah dan 
guru-guru di Rumah Sekolah 
Cendekia Pao-Pao Residence terbukti 
selalu bersedia mengikuti kegiatan 
atau event-event dan menempuh 
resiko personal tinggi, menanggung 
biaya besar dan terlibat dalam 
pengorbanan diri untuk meraih visi dan 
misinya. 

guru-guru di Rumah Sekolah 
Cendekia Pao-Pao 
Residence terbukti selalu 
bersedia mengikuti kegiatan 
atau event-event dan 
menempuh resiko personal 
tinggi, menanggung biaya 
besar 

Resiko personal disini adalah 
seseorang yang mampu 
melakukan resiko personal. 
Hal ini sudah dilakukan oleh 
kepala sekolah dan guru-
guru di Rumah Sekolah 
Cendekia Pao-Pao 
Residence terbukti selalu 
bersedia mengikuti kegiatan 
atau event-event dan 
menempuh resiko personal 
tinggi, menanggung biaya 
besar dan terlibat dalam 
pengorbanan diri untuk 
meraih visi dan misinya. 
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Artinya pemimpin harus 
berjiwa besar dan rela 
berkorban demi kemajuan 
sekolahnya serta selalu 
mengidentifikasi suatu 
kejadian, mampu dan mau 
berdiri paling depan saat ada 
masalah yang datang 

HY 3. PEKA: Kepala sekolah secara umum 
selalu berbaur dengan guru-guru jika 
ada kegiatan seperti saa raker 
sekolah, atau event-event lainnya, dia 
tidak meninggalkan guru-guru 
sebelum acara selesai, perspektif 
(sangat pengertian) terhadap 
kemampuan orang lain dan responsive 
terhadap guru-guru yang ada di 
sekolh, 

Kepala sekolah secara 

umum selalu berbaur dengan 

guru-guru jika ada kegiatan 

seperti saa raker sekolah, 

atau event-event lainnya, 

Seorang pemimpin atau 

leader harus peka tehadap 

lingkungan maupun kepada 

anggotanya. Hal ini terjadi 

pada Rumah Sekolah 

Cendekia Pao-Pao 

Residence. Kepala sekolah 

secara umum selalu berbaur 

dengan guru-guru jika ada 

kegiatan seperti saa raker 

sekolah, atau event-event 

lainnya, dia tidak 

meninggalkan guru-guru 

sebelum acara selesai, 

perspektif (sangat 

pengertian) terhadap 

kemampuan orang lain dan 
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responsive terhadap guru-

guru yang ada di sekolh, 

selalu bersedia untuk ikut 

turun ke lapangan  kerja dan 

bukan hanya duduk di 

belakang meja.  

 

IS 4. WAWASAN LUAS: Kepala sekolah 
dan guru-guru selalu saling membantu 
untuk mengembangkan potensi dirinya 
masing-masing agar visi dan misi 
sekolah berjalan efektif dan efisien 
serta  terus berlangsung sesuai yang 
diharapan.  

 

Kepala sekolah dan guru-guru 
selalu saling membantu untuk 
mengembangkan potensi 
dirinya masing masing 

Seorang pemimpin harus 

mengetahui hal-hal seputar 

organisasi dan lingkungan 

yang dibina agar 

progresivitas suatu 

organisasi terus 

berlangsung. Kepala 

sekolah dan guru-guru 

selalu saling membantu 

untuk mengembangkan 

potensi dirinya masing-

masing agar visi dan misi 

sekolah berjalan efektif dan 

efisien serta  terus 

berlangsung sesuai yang 

diharapan.  
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HN 5. KHARISMA: Kepala sekolah mampu 
menanamkan rasa percaya diri yang 
kuat  pada guru-guru atau bawahan , 
pandai memberikan arahan pada 
siswa-siswa untuk memiliki visi dan 
misi yang lebih maju.  

 

Kepala sekolah mampu 

menanamkan rasa percaya 

diri yang kuat pada guru-guru 

atau bawahan  

Kepala sekolah mampu 

menanamkan rasa percaya 

diri yang kuat  pada guru-

guru atau bawahan , pandai 

memberikan arahan pada 

siswa-siswa untuk memiliki 

visi dan misi yang lebih 

maju d Memberikan visi dan  

misi,menginspirasi 

kebanggaan, layak 

dihormati dan dipercaya. 

 

RM 6. KOMUNIKATIF: Kepala sekolah dan 
guru –guru di Rumah Sekolah 
Cendekia Pao-Pao Residence selalu 
menjadi pribadi yang optimis baik 
dalam sikap maupun perkataan. 

Selalu menjadi pribadi yang 

optimis baik dalam perkataan  

maupun dalam bertindak.  

Memilik karakter yang baik 

serta kemampuan 

penguasaan komunikasi 

yang baik sehingga langkah 

kerjasama antara guru-guru 

serta pegawai yang lainnya   

berlangsung dengan baik 

dan mudah. 

 

RR 7. TELADAN: Kepala sekolah dan guru-

guru di Rumah Sekolah Cendekia 

Pao-Pao Residence selalu 

memperlakukan orang lain dengan 

Kepala sekolah Rumah 

Sekolah Cendekia pao-pao 

Residence selalu 

memperlakukan orang lain 

Pemimpin adalah pilar 

keyakinan dan harapan, dan 

ini mendorong mereka untuk 

menjadi contoh dan selalu 
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penuh rasa hormat, bersedia untuk 

ikut turun lapangan kerja dan bukan 

hanya duduk di belakang meja, serta 

selalu menjadi contoh untuk guru-guru 

yang lain.   

 

dengan baik dan penuh rasa 

hormat. Serta selalu menjadi 

contoh Yang baik bagi guru-

guru lain.   

membela diri dari apa pun 

yang akan mendiskreditkan 

mereka. Kepala sekolah dan 

guru-guru di Rumah 

Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence selalu 

memperlakukan orang lain 

dengan penuh rasa hormat, 

bersedia untuk ikut turun 

lapangan kerja dan bukan 

hanya duduk di belakang 

meja, serta selalu menjadi 

contoh untuk guru-guru 

yang lain.   

RR 8. TIDAK EGO: Kepala sekolah serta 

founder Rumah Sekolah Cendekia 

Pao-Pao Residence selalu 

mengutamakan kepentingan bersama 

dibandingkan kepentingan pribadi, 

bersedia meluangkan waktu untuk 

meninjau dan melakukan kontrol atas 

kinerja guru-guru yang ada di sekolah. 

Kepala sekolah serta founder 

Rumah Sekolah Cendekia 

Pao-Pao Residence selalu 

mengutamakan kepentingan 

bersama dibandingkan 

kepentingan pribadi, 

Pemimpin harus memiliki 

kepekaan terhadap 

bawahan atau anggotanya  

agar  tercipta saling 

kerjasama yang baik, efektif 

dan efisien . Kepala sekolah 

serta founder Rumah 

Sekolah Cendekia Pao-Pao 

Residence selalu 

mengutamakan kepentingan 
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bersama dibandingkan 

kepentingan pribadi, 

bersedia meluangkan waktu 

untuk meninjau dan 

melakukan kontrol atas 

kinerja guru-guru yang ada 

di sekolah 
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LAMPIRAN VI 

CODING HASIL WAWANCARA 

Perihal : Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Aroepala 

Residence kabupaten Gowa. 

2. Fungsi manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

 

 

Informan Jawaban coding Deskriptif 
 

RM 1. PERENCANAAN (Planning) : 

Selaku kepala sekolah tentunnya 

tugas yang dilakukan seperti 

bagaimana melakukan 

perencanaan program 

pembelajaran dan evaluasi belajar 

dalam mengembangkan mutu 

pendidikan sekolah dan mengolah 

mengolah sumber daya. Hubungan 

manajemen pembelajaran yang 

tentunya di siapkan oleh masing –

masing guru atau wali kelas 

khususnnya pendidikan agama 

kepala sekolah selalu 

memberikan motivasi 

dan pengarahan agar 

semua perangkat-

perangkat 

pembelajaran di 

kerjakan dan di 

persiapkan sebulan 

atau sepekan 

sebelum memulai 

pembelajaran. 

Selaku kepala sekolah tentunnya 

tugas yang dilakukan seperti 

bagaimana melakukan 

perencanaan program 

pembelajaran dan evaluasi belajar 

dalam mengembangkan mutu 

pendidikan sekolah dan mengolah 

mengolah sumber daya. Hubungan 

manajemen pembelajaran yang 

tentunya di siapkan oleh masing –

masing guru atau wali kelas 

khususnnya pendidikan agama 

islam, kepala sekolah selalu 
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islam, kepala sekolah selalu 

memberikan motivasi dan 

pengarahan agar semua 

perangkat-perangkat pembelajaran 

di kerjakan dan di persiapkan 

sebulan atau sepekan sebelum 

memulai pembelajaran. Kemudian 

bentuk perencanaan lainnnya  

adalah guru melakukan sharing 

atau raker sekolah. 

memberikan motivasi dan 

pengarahan agar semua 

perangkat-perangkat pembelajaran 

di kerjakan dan di persiapkan 

sebulan atau sepekan sebelum 

memulai pembelajaran. Kemudian 

bentuk perencanaan lainnnya  

adalah guru melakukan sharing 

atau raker sekolah. Biasanya guru 

menyampaikan permasalahan 

yang di alami dalam kegiatan 

pembelajaran. Jadi jika semuanya 

sudah di persiapkan dengan 

matang maka manajemen 

pembelajaran akan berlangsung 

sesuai yang kita harapkan 

bersama tentunya. 

AA 2. PENGORGANISASIAN    

(Oraganizing) : Dalam hal 

pengorganisasian banyak hal yang 

tentunya di persiapkan, seperti 

bagaimana kelengkapan fasilitas, 

melakukan kordinasi pembelajaran, 

serta memilih metode yang akan 

Mempersiapkan 
bahan kelengkapan 
fasilitas, melakukan 
kordinasi 
pembelajaran, serta 
memilih metode yang 
akan digunakn .  

Mengenai hal pengorganisasian 

dalam hal kegiatan pembelajaran 

di tunjukkan dengan sejumlah 

indikator yang telah dilaksanakan 

oleh guru Pendididkan Agama 

Islam yaitu dengan memilih 

metode dan media yang sesuai 
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digunakan atau yang akan 

dilasanakan dengan jalan 

mengkombinasikan lima kompenen 

sistem pembelajaran, yaitu yang 

terdiri dari bahan, alat, serta 

lingkungan agar tujuan belajar 

tercapai” 

dengan materi pembelajaran yang 

akan di sampaiakan, dan mengatur 

waktu dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan harapan 

bahwa tujuan pengorganisasian 

dalam pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dan pelaksanaan 

tugas dapat di laksanakan dengan 

penuh tanggun jawab. Langkah 

selanjutnya yaitu pada proses 

pembelajaran, dalam proses 

kegiatan pembelajaran, strategi, 

media dan metode didesain sesuai 

dengan kondisi masing-masing 

siswa dan strategi yang di terapkan 

oleh masing-masing guru. Dalam 

hal menyiapkan materi 

pembelajaran maka guru 

Pendidikan Agama Islam  selalu 

mempersiapkan seperti dengan 

membuat  powerpoint dan 

menyiapkan video-video animasi 

lainnya yang membantu dalam 

penyampaian materi pembelajaran 
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Pendidikan Agama Islam. 

HN 3. PELAKSANAAN/PENERAPAN : 

(Actuating) sejauh ini penerapan 

strategi manajemen pembelajaran 

Pendidkan Agama Islam  yang 

dilakukan selama ini di Rumah 

Sekolah Cendekia adalah Dasar 

learning, dimana proses belajar 

melibatkan peserta didik secara 

aktif sehingga lebih mudah 

memahami setiap pelajaran yang di 

pelajari. Metode pengajaran 

bervarariasi tergantung kebutuhan 

dan sifat dari bidang studi itu 

sendiri. Dan yang kedua  hampir di 

setiap kegiatan anak-anak di 

ajarkan untuk membentuk akhlak 

yang baik, bisa mandiri, berjiwa 

pemimpin, memberikan pujian dan 

yang lebih penting  adalah  

memberikan contoh perbuatan dan 

perilaku yang baik, yang mudah 

dicontoh dan ditiru oleh anak-anak 

kami menggunakan 

berbagai metode 

dalam manajemen 

pembelajaran 

pendidikan Agama 

Islam, tergantung 

pada kompetensi 

dasar yang akan 

dicapai serta melihat 

pada situasi dan 

kondisi dalam kelas 

ketika proses belajar 

mengajar 

berlangsung. 

Kami menggunakan berbagai 

metode dalam manajemen 

pembelajaran pendidikan Agama 

Islam, tergantung pada kompetensi 

dasar yang akan dicapai serta 

melihat pada situasi dan kondisi 

dalam kelas ketika proses belajar 

mengajar berlangsung.  

Sedangkan untuk menentukan 

apakah anak berkebutuhan khusus 

(ABK )  paham materi atau belum 

tentang materi yang diberikan,  

pada dasarnya anak yang 

berkebutuhan khusus mudah 

meniru apa yang mereka lihat dan 

dengar, maka guru harus selalu 

berusaha mengingatkan pada 

contoh-contoh sifat baik maupun 

perilaku sehari-hari yang baik. 

 

HR 4. PENGAWASAN – EVALUASI guru-guru setiap pekan kami mengadakan 
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(Controlling)  : setiap pekan kami 

mengadakan yang namanya 

evaluasi, dan itu kami lakukan 

setiap hari sabtu, ketika anak-anak 

libur kami para guru-guru tetap 

kesekolah untuk mengevaluasi 

pembelajaran sepakan 

sebelumnya, dan juga harus 

mempersiapkan pembelajaran 

untuk sepekan atau sebulan 

berkutnya, dan setiap persemester 

kami melakukan raker, guru-guru 

mempersiapkan garis-garis besar 

yang akan dilakukan atau yang 

akan dicapai untuk semester 

selanjutnya serta tetap 

mengevaluasi pembelajaran dari 

semester yang sedang berjalan, 

misalnya apalagi yang harus 

dipersiapkan untuk semester 

berikutnya. 

mempersiapkan 

garis-garis besar 

yang akan dilakukan 

atau yang akan 

dicapai untuk 

semester selanjutnya 

serta tetap 

mengevaluasi 

pembelajaran dari 

semester yang 

sedang berjalan, 

serta melakukan 

raker setiap 

semester. 

Sedangkan untuk 

sharing antara guru 

guru- dan kepala 

sekolah dilakukan 

setiap pekannya.   

yang namanya evaluasi, dan itu 

kami lakukan setiap hari sabtu, 

ketika anak-anak libur kami para 

guru-guru tetap kesekolah untuk 

mengevaluasi pembelajaran 

sepakan sebelumnya, dan juga 

harus mempersiapkan 

pembelajaran untuk sepekan atau 

sebulan berkutnya, dan setiap 

persemester kami melakukan 

raker, guru-guru mempersiapkan 

garis-garis besar yang akan 

dilakukan atau yang akan dicapai 

untuk semester selanjutnya serta 

tetap mengevaluasi pembelajaran 

dari semester yang sedang 

berjalan, misalnya apalagi yang 

harus dipersiapkan untuk semester 

berikutnya. 
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LAMPIRAN VII 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

 
Wawancara dengan Kepala Sekolah Rumah Sekolah Cendekia  

mengenai alur penelitian yang akan dilaksanakan 
 

 
Siswa mempersentasekan tentang materi pembelajaran  

yang diberikan oleh guru atau wali kelas.  
 

 
Belajar tentang Numerasi sambil berhitung yang dimulai dari angka 

terkecil sampai angka yang besar 
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Wawancara dengan Front Office Rumah Sekolah Cendekia mengenai 

data-data sekolah serta kegiatan yang dilaksanakan di RSC  
 

 
Siswa-siswi mendengarkan Arahan dari Guru tentang materi  

yang sudah dijelaskan  
 

 
Mendengarkan Arahan dari Guru tentang Leadership 



135 
 

 

 
Setiap hari peserta Didik wajib mengaji atau membaca Iqra  

dan setoran hapalan kepada Wali Kelas masing-masing 
 

 
Wawancara dengan Admin Tata Usaha Rumah Sekolah Cendekia 

mengenai data-data sekolah yang akan dijadikan bahan hasil penelitian  
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Wawancara dengan Pihak Perpustakaan Rumah Sekolah Cendekia 

mengenai sistem untuk meminjam atau membaca buku di perpustakaan  
 

 
Siswa-siswi wajib ikut Sholat Berjamaah bersama teman-temannya  

 

 
Siswa siswi RSC melakukan kegiatan sholat berjamaah setiap hari untuk 

mengaplikasikan materi pembelajaran PAI yang diberikan di kelas.  
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Tampak Depan Rumah Sekolah Cendekia Pao-Pao Aroepala Residence  

 

 
Setiap hari para siswa dan siswi wajib menyetor hapalan kepada wali 

kelasnya sebelum/setelah mempelajaran di mulai 
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CCTV sekolah RSC semua ruangan di pasangkan CCTV mulai dari depan 

pagar sampai setiap ruang makan  
 

 
Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam mengenai sistem 

pembelajaran PAI di RSC  
 

 
Pembelajaran Leadership dengan Melayani Teman-Temannya Saat 

Makan setiap hari anak-anak bertugas membagikan makanan kepada 
teman-temannya yang sudah disiapkan oleh staf dapur 
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Radio Rumah Sekolah Cendekia (On Air) 

Hampir setiap pekan siswa-siswi di ajar untuk  
melakukan rekaman (On Air) 

 
 
 

 
 
 
 

Belajar tentang Numerasi (berhitung)  
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LAMPIRAN VIII 

HASIL PLAGIASI 
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