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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Agama  memiliki peran penting dalam kehidupan manusia Indonesia 

dalam memandu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. 

Sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa pendidikan agama 

sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di setiap satuan 

pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dimaksudkan untuk 

peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta 

berakhlak mulia. Untuk menjamin mutu Pendidikan Agama Islam di 

sekolah diperlukan pembinaan dan pengawasan secara terencana dan 

berkesinambungan.  

Pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah merupakan salah 

satu tugas pokok dan strategis Kementeriam Agama. Peraturan 

Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan mengamanatkan bahwa pendidikan agama merupakan 

tanggung jawab Kementerian Agama. Pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan 

bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang 

pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan ayat (2) 

bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri 

Agama. 

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan agama Islam pada 

sekolah ditemukan kenyataan bahwa pendidikan agama masih 

mengalami berbagai kelemahan, baik menyangkut substansi maupun 

proses belajar mengajar di sekolah. Diantara berbagai kritik yang 
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menonjol tentang pendidikan agama Islam adalah masih dominannya 

aspek kognitif, dan lemahnya aspek afektif da psykomotorik. Akibatnya, 

pendidikan agama Islam masih terjebak pada teori atau pengetahuan, 

daripada praktik atau akhlak mulia. 

Berangkat dari kondisi tersebut, berbagai lapisan masyarakat 

mengambil inisiatif untuk mengembangkan model pembelajaran dan 

pendidikan agama Islam yang lebih kreatif, inovatif dan menyegarkan. 

Diantara yang terlibat dalam pengembangan tersebut terutama adalah 

SMP yang selama ini dianggap sebagai Unggulan yang tersebar di 

berbagai wilayah. 

SMP Unggulan tersebut sebagian telah mengembangkan kurikulum 

dan model pembelajaran pendidikan agama Islam yang kreatif, inovatif 

dan menyenangkan. Tapi tidak sedikit pula yang masih belum begitu 

tertarik untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

sebagai nilai inti (core value) dan faktor keunggulan (factor of 

excellency) dalam pembentukan karakter anak didik. Mereka 

mengembangkan model pembelajaran di sekolah lebih dari 2 jam atau 

dengan mengoptimalkan kegiatan ekstra kurikuler dengan berbagai 

kegiatan kreatif untuk mendukung optimalnya pembudayaan agama 

(religious culture) di sekolah. Berbagai nama telah menjadi identitas 

yang menjadikan pendidikan agama Islam menjadi “merek” atau “icon” 

mereka, antara lain “SMP Unggulan”, “SMP Islam Terpadu”, “SMP Islam 

Plus”, “SMP Berbasis Pesantren”, dan lain sebagainya. Mereka telah 

menjadikan pendidikan agama Islam sebagai identitas sekolah dalam 

mengemas pendidikan yang menyeimbangkan antara ilmu umum dan 

agama.  
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Pada tahun anggaran 2013 Direktorat Pendidikan Agama Islam 

mengambil terobosan baru dengan memberikan bantuan kepada PAI 

SMP Unggulan.  Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Unggulan adalah program yang dilakukan oleh satuan 

pendidikan formal untuk mengefektifkan pelaksanaan pendidikan, 

pengajaran, dan pembiasaan pendidikan agama Islam bagi setiap 

peserta didik, Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai yang beragama Islam 

di lingkungan sekolah sehingga sekolah tersebut layak menjadi PAI 

SMP Unggulan dan menjadi model  bagi sekolah-sekolah lain dalam 

hal pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di 

sekolah.     

Sehubungan dengan maksud diatas, maka Direktorat Pendidikan 

Agama Islam, dalam hal ini Subdit PAI pada SMP akan memberikan 

bantuan bagi  PAI SMP Unggulan yang merealisasikan ajaran Islam 

dalam beraktifitas dan pergaulan di sekolah baik Kepala Sekolah, guru 

siswa, tenaga administrasi mapun sekuriti, semuanya menerapkan Islam 

yang rahmatan lil ‘alamin. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; 

3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

berikut perubahannya melalui PP Nomor 32 Tahun 2013; 

4. PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan; 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang  

6. Pengelolaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 
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7. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 Tentang 

Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada 

sekolah. 

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 

tetang Kurikulum 2013. 

 

C. Tujuan Pedoman 

 

Secara umum Pedoman PAI Unggulan ini sebagai bahan rujukan bagi 

pihak terkait untuk mewujudkan PAI Unggulan di sekolah. Adapun 

secara khusus dimaksudkan untuk : 

1. Menjadi acuan dalam penyeleksian PAI SMP Unggulan tahun 2013; 

2. Memahami karakteristik pendidikan agama Islam unggulan; 

3. Memahami kriteria Pendidikan Agama Islam unggulan; 

4. Memberikan konsep dasar tentang pengelolaan PAI Unggulan agar 

dapat dijadikan model pengembangan penyelenggaraan PAI yang 

bermutu, baik dari aspek proses maupun out-put nya. 

5. Mendorong agar sekolah terinspirasi dan mau mengelola PAI di 

sekolahnya secara sungguh-sungguh dengan tujuan agar 

memperoleh SKL yang lebih baik 

6. Menjadi landasan formal dan operasional bagi sekolah yang 

memiliki perhatian tinggi terhadap pentingnya PAI bagi 

pembentukan kepribadian peserta didik. 

7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber 

dana, SDM, waktu, dan sarana prasarana ibadah dalam mendorong 

terciptanya budaya beragama . 
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8. Meningkatkan peran sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam 

menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia 

kepada peserta didik . 

 

D. Sasaran 

  Sasaran bantuan PAI Unggulan ini adalah SMP Negeri yang 

menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam dan memiliki siswa 

sekurang-kurangnya 200 orang. 

 

E. Waktu  

Program bantuan PAI SMP Unggulan ini untuk tahun anggaran 2013, 

akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan Nopember 2013. Jika 

program ini berhasil dengan baik, akan dilanjutkan pada tahun 

berikutnya selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015. 

F. Penanggung Jawab 

Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Direktur Pendidikan Agama 

Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. 

G. Pembiayaan  

Kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam tahun anggaran 2013. 
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BAB II PENGERTIAN PAI UNGGULAN 

 

 

A. Pengertian 

Yang dimaksud dengan PAI Unggulan adalah pengelolaan Pendidikan 

Agama Islam (PAI) yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan 

menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik, memadai, dan 

bermutu guna  mewujudkan peserta didik yang tidak hanya sekedar 

memiliki pengetahuan, tetapi lebih dari itu memiliki karakter sosial dan 

spiritual yang lebih baik, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia,  

memiliki kepribadian yang baik, serta terbiasa taat beribadah 

mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik. 

Pengelolaan PAI Unggulan yang lebih baik, memadai, dan bermutu 

antara lain dapat merujuk pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. 

Dijelaskan dalam Bab IV Pasal 8 bahwa : (1) Proses pembelajaran 

pendidikan agama dilakukan dengan mengedepankan keteladanan dan 

pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan ajaran agama, (2) Proses 

pembelajaran pendidikan agama dikembangkan dengan memanfaatkan 

berbagai sumber dan media belajar yang dapat mendorong pencapaian 

tujuan pendidikan agama, dan (3) Proses pembelajaran pendidikan 

agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 

  

B. Tujuan PAI Unggulan 

Secara umum Kebijakan tentang program PAI Unggulan sangat penting 

sebagai salah satu upaya memotivasi sekaligus memacu peningkatan 

mutu proses pembelajaran dan out-put PAI pada sekolah.  

Secara khusus kebijakan ini  antara lain ditujukan dalam rangka : 
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1. Memberikan informasi dan rambu-rambu tentang bagaimana 

mengelola PAI yang lebih baik dan bermutu, dari aspek proses 

pembelajarannya, kegiatan keagamaannya, maupun output-nya. 

2. Membuat model atau desain pengelolaan PAI yang lebih 

memungkinkan terjadinya dampak positif terhadap perubahan 

prilaku pesertadidik, meliputi aspek sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan, sekaligus menjadi contoh bagi sekolah lain 

disekitarnya. 

3. Membuat desain pembelajaran yang lebih praktis tentang 

pelaksanaan pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan ajaran 

agama, pemanfaatan sumber dan media belajar yang ada di sekolah, 

dan pelaksanaan kegiatan intrakurikuler maupun  ekstrakurikuler. 

4. Memberikan motivasi kepada sekolah dalam mengelola PAI 

Unggulan yang dapat mengantarkan peserta didiknya menjadi 

warga negara Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, 

dan berakhlak mulia. 

 

C. Fungsi PAI Unggulan 

Fungsi PAI Unggulan ini antara lain adalah untuk: 

1. Peningkatan mutu  

Melalui program  PAI Unggulan ini diharapkan menjadi salah satu 

upaya dan acuan bagi para pihak terkait seperti : DPRD Kab/Kota, 

Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kemenag Propinsi dan Kab/Kota, 

Kepala Sekolah, Pengawas, Guru PAI, dan Komite dalam 

meningkatkan mutu pengelolaan dan out-put PAI pada sekolah 

binaannya. Dengan demikian, sekolah pengelola PAI Unggulan 

dapat menghasilkan peserta didik di atas Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) sekolah lain pada umumnya. 
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2. Standar model 

Melalui program PAI Unggulan  ini juga diharapkan menjadi sebuah 

model atau standar  minimal yang memberikan inspirasi kepada 

sekolah dalam mengelola PAI yang berkeUnggulan. Sekolah 

pengelola PAI Unggulan harus lebih inovatif dan kreatif 

menciptakan model-model pembelajaran maupun pembiasaan-

pembiasaan yang dapat meningkatkan SKL para peserta didiknya. 

3. Pengayaan 

Program PAI Unggulan ini juga diharapkan memberikan  acuan 

dalam mengembangkan pembelajaran PAI di sekolah yang dapat 

memperkaya pengetahuan dan kompetensi peserta didik, tanpa 

harus secara kaku terikat dengan program pembelajaran 

intrakurikuler yang sudah ditetapkan dalam struktur kurikulum, 

karena Kompetensi Dasar (KD) yang ada dalam kurikulum adalah 

standar minimal. 

4. Penguatan akhlak 

Melalui program pengelolaan PAI Unggulan ini juga diharapkan 

sekolah mampu mengembangkan pembelajaran dan peraktek-

peraktek pembiasaan dalam rangka membentuk karakter,  

memperkokoh akhlak serta budi pekerti luhur peserta didik. 

 

D. Komponen PAI Unggulan 

Untuk mendukung terwujudnya sebuah sekolah yang memiliki 

keunggulan dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), perlu 

memiliki  komponen sebagai berikut : 

1. Manajemen sekolah 

Sekolah pengelola PAI Unggulan harus didukung oleh visi, misi, 

tujuan, program, dan kegiatan yang memperhatikan fungsi 



10 

 

pendidikan agama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 

2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab II 

Pasal 2 disebutkan, bahwa fungsi pendidikan agama yaitu 

membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada 

TuhanYang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga 

kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat 

beragama. Dengan demikian, maka sekolah pengelola PAI 

Unggulan harus merumuskan visi, misi, tujuan, dan program 

kerjanya yang dapat merealisasikan fungsi pendidikan agama 

sebagaimana tersebut di atas.  Bahkan juga harus diikuti dengan 

kebijakan-kebijakan sekolah untuk menyusun dan  menyiapkan 

budget yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.  

2. Komitmen pengelola sekolah 

Berbagai pihak yang terkait secara langsung dalam pengelolaan 

sekolah, seperti Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kantor Kemenag 

Kab/Kota, DPRD Kab/Kota, Kepala Sekolah, Pengawas, Komite 

Sekolah, para guru, dan seluruh warga sekolah harus memiliki 

komitmen yang sama dalam membangun sekolah yang memiliki 

keUnggulan dibidang PAI. Semua pihak yang terkait harus memiliki 

pola pikir dan pola tindak yang serasi dalam mewujudkan peserta 

didik yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak 

mulia. Tanggung jawab pengelolaan Pendidikan Agama Islam di 

sekolah tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya kepada guru PAI, 

tetapi harus menjadi tanggungjawab semua pihak. Sekolah sebagai 

pengelola pendidikan harus memiliki tata tertib untuk dipatuhi oleh  

seluruh warga sekolah guna  menciptakan suasana yang kondusif  

dan religious sehingga  terwujud  visi, misi, dan tujuan PAI. 
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3. Ketenagaan 

Selain komitmen yang harus dimiliki oleh para pihak terkait, 

pengelolaan sekolah PAI Unggulan memerlukan guru PAI yang 

memadai baik jumlah, kualifikasi, maupun kompetensinya. Guru PAI 

di sekolah PAI Unggulan harus memiliki pengetahuan, pengalaman, 

dan memiliki pendidikan formal minimal S.1 dibidang agama. 

Intinya guru PAI pada sekolah PAI Unggulan harus memiliki 

kompetensi akademik, pedagogik, sosial, kepribadian, 

kepemimpinan, dan kompetensi spiritual yang memadai. 

4. Sarana prasarana PAI 

Untuk sebuah pembelajaran yang berkualitas, mutlak memerlukan 

sarana prasarana pembelajaran yang memadai. Fungsinya sebagai 

media untuk lebih mempermudah dan mempercepat peserta didik 

menyerap informasi sehingga mampu memiliki kompetensi yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap sekolah 

perlu menyiapkan sarana prasarana PAI yang diperlukan, seperti 

mushalla atau masjid lengkap dengan segala peralatannya, 

Laboratorium PAI lengkap dengan segala peralatannya termasuk 

multi media, Alquran, Buku Teks, Buku perpustakaan, dan lain-lain. 

 

E. Standar Pembelajaran PAI Unggulan 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Bab IV Pasal 8, 

mengisyaratkan  bahwa proses pembelajaran pendidikan agama 

dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Proses 

pembelajaran pendidikan agama selain dikembangkan dengan 

memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang dapat 

mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama, juga dilakukan 
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dengan mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia 

serta pengamalan ajaran agama. 

Atas dasar itu pula, agar kebijakan tentang pengelolaan PAI Unggulan  

dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan, perlu 

dirumuskan tentang standar program dan kegiatan pembelajaran PAI 

Unggulan yang  terdiri dari : penguatan pembelajaran intrakurikuler, 

dan pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler dan kualitas kegiatan 

keagamaan. 

1. Penguatan pembelajaran intrakurikuler 

Dengan berpegang pada prinsip bahwa sekolah boleh menambah  

kompetensi dasar, menambah jam pelajaran dan memperkaya 

materi pelajaran, maka dalam rangka meningkatkan SKL peserta 

didiknya, sekolah pengelola PAI Unggulan seyogyanya memiliki 

komitmen dan keberanian untuk melakukan sebuah inovasi  atau 

melakukan penguatan terhadap kurikulum yang sedang berlaku, 

atau program pembelajaran intrakurikuler. 

Untuk mendukung program tersebut di atas, kepala sekolah,  guru 

PAI, dan komite sekolah diperbolehkan membuat kesepakatan 

menambah jam pelajaran dari 3 jam pelajaran perminggu 

berdasarkan kurikulum 2013 ditambah menjadi 4 jam pelajaran 

perminggu dalam rangka menambah kegiatan pembelajaran Tuntas 

Baca Tulis Alquran (TBTQ). Ini merupakan salah satu  alternatif yang 

tepat yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam rangka 

meningkatkan SKL pada aspek Alquran. Ini juga penting untuk  

dilakukan mengingat kemampuan baca tulis Alquran bagi siswa 

sekolah menjadi titik lemah hampir di seluruh daerah. 

Sekolah pengelola PAI Unggulan juga dapat melakukan penguatan 

pembelajaran intrakurikuler dengan menyiapkan sarana dan media 



13 

 

pembelajaran yang dibutuhkan seperti musholla atau masjid, atau 

juga menyiapkan Laboratorium PAI agar pembelajaran PAI lebih 

berkualitas, lebih menarik dan mudah dikuasai, karena peserta didik 

dapat secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler dan keagamaan 

Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 Bab IV 

disebutkan bahwa proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan 

agama merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta 

perluasan dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang 

dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka. 

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler PAI di sekolah sebagaimana 

disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 

2011, antara lain terdiri dari: (a) Pesantren Kilat (Sanlat), (b) 

Pembiasaan Akhlak Mulia (Salam), (c) Tuntas Baca Tulis Alquran 

(TBTQ), (d) Ibadah Ramadhan (Irama), (e) Wisata Rohani (Wisroh), (f) 

Rohani Islam (Rohis), (g) Pekan Keterampilan & Seni Pendidikan 

Agama Islam (Pentas-PAI), dan (h) Peringatan Hari Besar Islam 

(PHBI). Sekolah boleh mengembangkan atau menambah kegiatan 

ekstrakurikuler PAI selain yang tersebut di atas. 

a. Kegiatan pembiasaan akhlak mulia 

Penerapan pembiasaan akhlak mulia bagi para peserta didik di 

lingkungan sekolah atau disebut juga pembudayaan nilai-nilai 

agama (religious culture) dalam komunitas sekolah sangat relevan 

untuk dilakukan terutama dengan kebijakan pemerintah tentang 

pelaksanaan kurikulum 2013 yang menitik beratkan aspek 

penguasaan kompetensi sikap sosial dan sikap spiritual. 

Pembiasaan akhlak mulia di lingkungan sekolah sangat 

memerlukan keteladanan dari seluruh guru, termasuk juga kepala 
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sekolah. Secara lebih rinci pelaksanaan pembiasaan akhlak mulia 

bagi peserta didik di sekolah sudah diatur dalam Buku Panduan 

Pembiasaan Akhlak Mulia yang diterbitkan oleh Direktorat 

Pendidikan Agama Islam  Dirktorat Jenderal  Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI. Kegiatan pembiasaan akhlak mulia dalam 

buku panduan tersebut dikelompokkan ke dalam 4 (empat) 

kategori, yaitu: 

1) Kegiatan harian, seperti:  

 Berpakaian rapih, bersih, dan menutup aurat 

 Membudayakan salam ketika bertemu kepala sekolah, 

guru,  teman, atau siapa saja yang diketahui bahwa dia 

muslim 

 Berdoa diawal atau di akhir pelajaran 

 Shalat wajib atau sunat secara berjamaah 

 Segera masuk kelas ketika bel berbunyi 

 Membaca ayat Alquran atau asmaul husna pada pagi hari 

15 menit sebelum masuk kelas 

 Memelihara kesopanan, dan lain-lain 

 Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, dan 

kenyamanan lingkungan sekolah 

2) Kegiatan mingguan, seperti: 

 Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan sopan 

 Shalat jumat berjamaah di masjid sekolah atau masjid 

terdekat dengan sekolah 

 Infak shadaqahdi hari Jumat 

 Kultum dhuha mingguan, dan lain-lain 

3) Kegiatan bulanan, seperti:  

 Malam bina iman dan takwa (Mabit) 
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 Pengajian bulanan oleh Rohis, dan lain-lain. 

4) Kegiatan tahunan, seperti:  

 Bakti sosial 

 Santunan anak yatim, fakir dan miskin di bulan Muharram 

atau tahun baru Islam, dan lain-lain. 

b. Kegiatan TBTQ 

Sekolah pengelola PAI Unggulan perlu mengadakan kegiatan 

pembelajaran secara khusus di luar jam pelajaran yang 

terstruktur tentang Tuntas Baca Tulis Alquran (TBTQ) dengan 

tujuan agar tidak ada peserta didik yang lulus dari sekolahnya 

tidak mampu membaca dan menulis Alquran. Kemampuan 

membaca dan menulis Alquran merupakan keterampilan dasar 

yang mutlak harus dimiliki oleh peserta didik muslim, karena 

akan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui, memahami, dan 

menghafal Alquran. 

Berdasarkan buku panduan TBTQ dari Direktorat PAI Ditjen 

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, kegiatan TBTQ antara 

lain dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pola sebagai berikut: (a) Pola 

diniyah di sekolah, yaitu TBTQ yang dilakukan di sekolah di luar 

jam pelajaran, dibawah tanggung jawab sekolah, (b) Pola 

kerjasama, yaitu TBTQ dilakukan melalui kerjasama antara 

sekolah dengan lembaga keagamaan yang berkompeten, dan (c) 

Pola mandiri, yaitu TBTQ diserahkan pada orang tua/wali peserta 

didik. Sangat diharapkan setiap peserta didik lulus dari dari 

sekolahnya tidak hanya memperoleh ijazah dan tanda lulus, tapi 

juga memperoleh sertficate TBTQ sebagai bukti bahwa peserta 

didik memiliki kompetensi baca tulis Alquran. 
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c. Kegiatan Pesantren Kilat 

Pesantren Kilat disingkat (Sanlat) adalah kegiatan pesantren yang 

dilaksanakan pada saat liburan sekolah dengan waktu yang relatif 

singkat, 3, 5, atau 7 hari sesuai dengan potensi dan kemampuan 

sekolah.  

Sesuai dengan sambutan Presiden RI dalam pekan nasional 

penyelenggaraan Pesantren Kilat tanggal 14 Juni 1996 di Istana 

Negara menyampaikan bahwa Pesantren Kilat sangat penting 

dan strategis agar peserta didik memahami, lebih menghayati, 

dan makin banyak mengamalkan ajaran Islam yang mereka anut. 

Juga kelak mereka menjadi insan yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Instruksi Presiden yang 

kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Mendikbud, 

Departemen Agama, dan MUI tahun 1996 tentang 

penyelenggaraan Pesantren Kilat masih tetap berlaku sampai 

dengan saat ini. Sekolah pengelola PAI Unggulan perlu 

mengadakan kegiatan Pesantren Kilat dalam rangka 

meningkatkan mutu PAI di sekolahnya. 

d. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam 

           Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) adalah kegiatan 

memperingati hari besar Islam, dengan maksud syiar Islam 

sekaligus menggali arti, makna, dan hikmah dari hari yang 

diperingati itu. Hari Besar Islam yang dimaksud adalah : Maulid 

Nabi, Isra Mi’raj, Nuzulul Qur’an, Tahun Baru Islam, Iedul Fitri, dan 

Iedul Adha. Pelaksanaan PHBI memiliki makna pembelajaran 

yang sangat positif bagi peserta didik, apalagi jika 

pelaksanaannya dikelola oleh siswa (Rohis) maka akan 
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memberikan pengalaman praktis dalam mengelola sebuah 

kegiatan. Karena itu, sekolah pengelola PAI Unggulan perlu 

memperingati Hari-hari Besar Islam tersebut sebagai upaya 

peningkatan mutu PAI.  

e. Kegiatan Pentas PAI 

           Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam disingkat 

(Pentas-PAI) adalah wahana kompetisi dikalangan peserta didik 

(TK, SD, SMP, SMA dan SMK) dalam berbagai jenis keterampilan 

dan seni agama yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat 

sekolah, Kab/Kota, Propinsi, sampai ke tingkat Nasional. Sesuai 

dengan peran dan fungsi PAI yaitu penyaluran, maka giatan 

Pentas PAI  ini tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan 

pada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensinya 

agar tersalurkan secara optimal. Keterampilan dan seni PAI antara 

lain : Tilawah Alquran, Kaligrafi, Pidato/Ceramah, Hutbah Jum’at, 

Nasyid, Qasidah, Tahfidz, dan lain-lain. Sekolah dapat melakukan 

lomba-lomba keterampilan dan seni PAI pada momen-momen 

PHBI terutama pada Tahun Baru Islam, atau bulan Muharram. 

f. Rohani Islam (Rohis) 

Dalam Permendiknas No.39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan 

Kesiswaan, disebutkan bahwa bagian dari subseksi OSIS antara 

lain ada ROHIS untuk membina iman taqwa peserta didik muslim. 

Rohis di sekolah memiliki peran dan funsi yang sangat strategis 

dalam mengembangkan da’wah Islam. Rohis juga sangat besar 

dirasakan manfaatnya dalam pengembangan dan implementasi 

PAI di sekolah. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ternyata aktifis 

Rohis di sekolah adalah siswa-siswa cerdas yang berpotensi. 
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Karena itu, sekolah perlu memberdayakan dan mengawal Rohis 

agar berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan. 

g. Ibadah Ramadhan 

           Bulan Ramadhan adalah bulan mulia pernuh barokah, sering juga 

disebut Sahrun Tarbiyah atau bulan pendidikan. Di bulan 

Ramadhan biasanya siswa sekolah banyak libur. Karena itu sangat 

relevan jika di bulan Ramadhan para peserta didik diberikan 

tugas-tugas yang diarahkan agar mereka mengikuti dan 

melaksanakan berbagai amal ibadah selama bulan Ramadhan, 

baik yang wajib maupun yang sunat. Untuk pelaksanaan Ibadah 

Ramadhan (IRAMA) peserta didik dapat diberi buku kecil yang 

isinya adalah daftar isian mengikuti kegiatan-kegiatan Ibadah 

Ramadhan selama 1 (satu) bulan. Daftar isian itu memuat : jenis 

kegiatan, waktu, dan tempat pelaksanaan, serta penanggung 

jawab kegiatan, atau orang yang mengetahui. Jenis kegiatan 

dimaksud antara lain seperti shalat wajib, shalat sunnat, shalat 

tarawaih, tadarusan, mengikuti kultum atau ceramah, i’tikaf, dan 

lain-lain. Setelah hari raya Iedul Fitri dan siswa masuk sekolah, 

buku kecil daftar isian yang sudah terisi dengan berbagai jenis 

kegiatan Ibadah Ramadhan harus diserahkan kepada guru PAI 

untuk diperiksa dan dinilai.  

h. Pemasangan simbol-simbol agamis 

Pemasangan simbol-simbol atau atribut yang bernuansa agamis 

Islami di lingkungan sekolah mempunyai makna penting dalam 

membentuk sikap peserta didik. Simbol-simbolseperti tulisan-

tulisan indah asmaul husna yang dipasang ditempat-

tempatstrategis dapat membuat suasana hati menjadi tenang, 

lembut, dan sejuk. Karena itu, untuk memperindah suasana 
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sekolah ada baiknya dihiasi dengan tulisan-tulisan kata atau ayat 

Alquran, atau hadits-hadits pendek yang memiliki kandungan 

dan nilai-nilai yang dapat menyentuh hati sehingga membentuk 

akhlakul karimah. 

i. Pembudayaan 3S:  Salam, Senyum, Sapa 

Hal penting yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah Saw. 

adalah ”menebarkan salam” (wa aftsu al-salam). Kita dianjurkan 

untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal 

ataupun tidakyang kita jumpai. Akan lebih baik dan dirasakan 

senang oleh orang yang berjumpa dengan kita apabila salam itu 

dibarengi dengan senyum dan sapa, karena senyum dan sapa 

yang ikhlas juga merupakan ibadah. Dalam kehidupan sekolah, 

3S menjadi sangat positif nilainya  jika peserta didik  bertemu 

guru, teman sekolahnya atau siapapun yang ia jumpai kemudian 

mengucapkan salam lalu senyum dan sapa.  Sekolah  pengelola 

PAI Unggulan harus membudayakan 3S dalam kehidupan sehari-

sehari di lingkungan sekolahnya. 

j. Sambut siswa 

Kebiasan baik yang kelihatannya ringan tetapi pengaruh 

psikisnya sangat besar adalah para guru menyambut kehadiran 

siswa di pintu sekolah. Sebab secara psikis peserta didik yang 

ketika hendak berangkat pergi sekolah dilepas oleh orang tuanya 

dan begitu tiba di sekolah sudah disambut oleh gurunya. Dengan 

sambutan hangat yang penuh kasih sayang dari gurunya, si anak 

merasa di sekolah seperti berada di dalam naungan orang tuanya. 

Apalagi kalau kondisi si anak yang berasal dari keluarga yang 

kurang memahami pendidikan, maka sambutan yang diberikan 

oleh gurunya itu akan sangat berarti untuk menguatkan hatinya. 
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Menurut Prof. Dr. Arif Rahman, MPd. seharusnya setiap guru 

menampilkan dirinya terhadap para peserta didiknya seperti 

orang tuanya sendiri, sehingga kehadiran guru itu tidak terasa 

seperti orang lain bagi si anak didik. Dengan cara semacam itu, 

maka si anak didik merasa seluruh tindakan dan sikapnya 

mendapatkan perhatihan dari gurunya sehingga anak didik akan 

berusaha menampilkan sikap yang baik pula. 

k. Pembiasaan kalimah thayyibah 

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk melahirkan anak-anak 

yang berkepribadian takwa adalah dengan cara dibiasakan untuk 

melakukan hal-hal yang baik,meskipun pada awalnya hal itu 

harus dipaksa. Lama kelamaan akan menjadi terbiasa dan tidak 

merasa terpaksa lagi karena sudah tahu manfaatnya. Dalam hal 

ini, membiasakan peserta didik untuk mengucapkan kalimah 

thayyibah adalah penting untuk dilakukan sehari-sehari sehingga 

menjadi inheren dengan kepribadiannya. Contoh :setiap 

melakukan perbuatan baik diawali dengan membaca basmalah,  

memperoleh rizki mengucapkan alhamdulillah, melihat 

keindahan dan keagungan ciptaan Allah mengucapkan 

masyaAllah atau Allahu Akbar, melihat makhluk ciptaan Allah 

yang cacat, segera berucap subhanallah, ketika berjalan kaki 

kesandungmengucapkan innalillah..., ketika melakukan kesalahan 

ucapkan astaghfirullah dan ucapan-ucapan kalimah thayyibah 

lainnya. Kalimah thayyibah ini sangat penting untuk ditanamkan 

kepada peserta didik di sekolah sehingga menjadi kebiasan 

sehari-hari.  
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l. Mabit   

Malam bina iman taqwa disingkat (Mabit) adalah kegiatan 

bermalam di sekolah atau di tempat lain di luar sekolah dalam 

rangka  membimbing peserta didik untuk melakukan shalat 

malam (qiyam al-lail) dan malakukan tausiyah dengan kajian-

kajian Islam, sekaligus juga diperkenalkan tentang pola 

kehidupan keluarga muslim yang ideal. Melalui Mabit diharapkan 

peserta didik terbiasa melakukan salat malam, dan 

bermuhasabah tentang diri dan kehidupannya.Kegiatan Mabit 

rutin dilengkapi khatmul qur’an setiap jumat pagi ba’da shubuh. 

Dengan gerakan Mabit bulanan di sekolah atau di luar sekolah 

diharapkan peserta didik akan terbangun pribadi muslim yang 

luhur, iman dan taqwanya. Kegiatan Mabit akan lebih baik 

dampaknya jika diakhiri dengan outbond sebagai sarana untuk 

membangun kebersamaan dalam meraih cita-cita. 

m. Sekolah bertasbih 

Sekolah bertasbih adalah sekolah yang program utamanya 

membangun kehidupan peserta didik dan civitas sekolah dengan 

kegiatan berdzikir. Dengan gerakan sekolah bertasbih maka 

seluruh warga sekolah akan terbangun pribadi yang baik karena 

hatinya selalu terpaut dengan Allah SWT. Kegiatan sekolah 

bertasbih dapat dilakukan dengan doa bersama, pada waktu-

waktu tertentu, seperti  menjelang akan dilakukan ujian nasional, 

ujian sekolah, atau test harian dan ujian semesteran.  

n. Kantin kejujuran 

Warung kejujuran sebenarnya program yang sudah lama dirintis 

dan berdiri di beberapa sekolah di tanah air sebagai bagian dari 

upaya mendidik peserta didik untuk berlaku jujur. Program ini 
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kemudian ’dikenal’ setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

bekersasama dengan sejumlah sekolah di berbagai daerah  untuk 

mendirikan ”Kantin Kejujuran”. Kantin kejujuran dimaksudkan 

untuk melatih kejujuran anak didik sejak usia sekolah, sehingga 

kelak ketika sudah besar dan menjadi pejabat yang memiliki 

kewenangan sudah terbiasa berlaku jujur dan tidak melakukan 

tindakan yang menyimpang, seperti mengambil hak orang lain 

yang bukan haknya. Nilai luhur dari kejujuran yang ditanamkan 

dibalik praktik kantin kejujuran itu sesungguhnya sudah diajarkan 

dalam Islam. Akan tetapi agar mudah diterapkan lalu 

diimplentasikan dalam praktik bertransaksi melalui kantin 

kujujuran di sekolah. Sekolah yang menginginkan memiliki 

keUnggulan di bidang PAI sangat dimungkinkan untuk 

memperaktekkan adanya  kantin kejujuran. 

o. Pengajian kelas berkeliling  

Pengajian kelas berkeliling dilakukan pada setiap bulan satu kali 

pada masing-masing kelas, tempatnya berpindah dari rumah ke-

rumah peserta didik. Pengajian berkeliling  ini dilakukan sebagai 

acara membangun kebiasaan  bersilaturrahiem antar peserta 

didik agar di antara mereka lebih akrab, serta saling mengetahui  

alamat rumah masing-masing. Kegiatan ini juga sekaligus melatih 

peserta didik, berbicara, berpidato, berdoa, membaca Alquran di 

depan teman-temannya. Karena itu sekolah perlu mendorong 

terselenggaranya kegiatan  ini sebagai media dakwah sekolah 

kepada masyarakat. 
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BAB III 

PENGELOLAAN PAI UNGGULAN 

 

A. Kriteria  PAI Unggulan  

Sesuai dengan uraian Bab II tentang Konsep Dasar PAI 

Unggulan, maka dapat dirumuskan bahwa sekolah yang layak menjadi 

model sebagai PAI unggulan yaitu sekolah yang memiliki kriteria 

keunggulan dalam kegiatan maupun  aspek lainnya. 

1. Manajemen sekolah, dengan indikator : 

 Memiliki visi dan misi yang mendukung fungsi PAI 

 Memiliki program kerja yang mendorong pengembangan PAI 

 Memiliki anggaran untuk kegiatan pengembangan  PAI 

 Terdapat  pembagian tugas terkait pengembangan PAI   

 Memiliki  Rohis  

 Memiliki dokumen penyelenggaraan PAI  baik intra maupun 

ekstra 

2. Komitmen pengelola sekolah, dengan indikator : 

 Memiliki dokumen MoU antar semua pihak pengelola sekolah 

 Memiliki SK Kepala sekolah tentang pembagian tugas  bidang 

PAI 

 Memiliki SK Kepala sekolah  tentang kegiatan ekstrakurikuler PAI 

 Sekolah melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan kegiatan 

PAI 

3. Ketersediaan guru PAI, dengan indikator : 

 Jumlah guru PAI ideal dengan  rasio jumlah peserta  didik muslim 

 Berkualifikasi akademik minimal S.1  PAI  sudah sertifikasi 

 Memiliki guru PAI  berstatus PNS  

 Memiliki kompetensi leadeship yang baik 
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4. Sarana prasarana PAI, dengan indikator : 

 Memiliki masjid atau mushalla  

 Memiliki Laboratorium PAI 

 Memiliki buku-buku perpustakaan PAI  

 Tersedia Alquran yang memadai 

 Tersedia tempat sampah yang cukup 

 Terdapat tulisan ucapan salam, doa-doa harian, kata-kata 

hikmah/motivasi yang dipasang di setiap posisi strategis  

5. Penguatan pembelajaran intrakurikuler PAI, dengan indikator : 

 Menambah jumlah jam pelajaran tatap muka setiap minggu 

 Menambah kompetensi dan materi bahan ajar yang esensial 

 Pemanfaatan media pembelajaran 

 Pemanfaatan Muhsalla, Masjid, dan Laboratorium PAI sebagai 

media pembelajaran 

 Pemanfaatan Alquran,  dan buku PAI sebagai sumber belajar 

 Penugasan  

 

6. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan 

PAI, dengan indikator : 

 Dilaksanakan kegiatan Pebiasaan Akhlak Mulia, Pesantren Kilat, 

dan Ibadah Ramadhan 

 Terdapat Rohani Islam (ROHIS), dan dilaksanakannya kegiatan 

Tuntas Baca Tulis Alquran (TBTQ) 

 Dilaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

 Dilaksanakan kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan 

Agama Islam (Pentas PAI) 

 Pemasangan simbol-simbol agamis di lingkungan sekolah 

 Pembiasaan 3S : salam, senyum, dan sapa 
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 Pelaksanaan kegiatan Malam Bina Iman Taqwa (Mabit) di sekolah, 

dan sekolah bertasbih 

 Sambut siswa, dan pembiasaan kalimah thoyibah 

 

B. Penetapan sekolah  PAI Unggulan 

1. Mekanisme 

 Sekolah yang ditetapkan sebagai pengelola PAI Unggulan adalah 

yang memenuhi atau mendekati  kriteria keUnggulan dalam 

program dan  kegiatan pembelajaran. Juga memenuhi aspek 

manajemen sekolah, ketenagaan, dan sarana pembelajaran 

sebagaimana tersebut pada bagian (A) di atas, setelah melalui 

mekanisme dan verifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan 

Agama Islam.  

Penetapannya melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. 

 

2.  Jumlah sekolah PAI unggulan yang akan ditetapkan sebagai 

penerima bantuan 

Jumlah sekolah atau pengelola PAI unggulan yang akan ditetapkan 

sebagai penerima bantuan Tahun anggaran 2013 disesuaikan 

dengan ketersediaan anggaran dan  sekolah yang memenuhi syarat 

berdasarkan hasil seleksi oleh tim Direktorat Pendidikan Agama 

Islam.  

 

C. Evaluasi dan pelaporan 

1. Evaluasi 

Evaluasi adalah kegiatan yang harus dilakukan terhadap setiap 

program dan kegiatan apapun untuk mengukur tingkat  
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ketercapaian program atau  kegiatan yang telah dilaksanakan. Di 

dalam penyelenggaraan pendidikan,  evaluasi atau penilaian 

merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

yang harus dilakukan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar. 

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 

Tahun 2013 Pasal 1 ayat (24) bahwa  penilaian adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 

pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau penilaian adalah tiga 

aspek yang saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan antara satu 

dengan lainnya.  Oleh karena itu,implementasi pengelolaan PAI 

Unggulan perlu dievaluasi dan dinilai terutama dalam 2 (dua) 

aspek.  

Pertama, yang harus dievaluasi adalah aspek pengelolaan 

program dan kegiatannya. Kedua, hasil belajar peserta didik. 

Sesuai dengan kebijakan kurikulum 2013, kompetensi lulusan 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah lebih dititik beratkan 

pada dimensi sikap spiritual dan sikap sosial. Pada sisi yang lain, 

kebijakan pengelolaan PAI Unggulan merupakan program yang 

kegiatan pembelajarannya menitik beratkan pada dimensi 

pembiasaan akhlak mulia dan pengamalan ibadah, yang 

diimplementasikan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan 

kegiatan-kegiatan keagamaan.  

Karena itu, sikap dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakurikuler, akhlak mulia dan budi perkerti sehari-hari, serta 

keaktifan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah harus 

diapresiasi, dinilai, dan dilaporkan pada orang tua/wali siswa 

dengan menggunakan aturan, norma atau regulasi tentang 
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penilaian yang berlaku saat ini, atau sebagaimana  diatur dalam PP 

No. 32 Tahun 2013.  

Program dan kegiatan pengelolaan PAI Unggulan  perlu dievaluasi  

dan dinilai dalam rangka : 

a. Penyempurnaan pengelolaan PAI Unggulan 

b. Mengukur ketercapaian kompetensi lulusan PAI peserta didik 

c. Penyempurnaan proses pembelajaran PAI 

d. Memotivasi semua pihak terkait  dalam meningkatkan mutu 

PAI  

 

2. Pelaporan 

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari 

sebuah program dan kegiatan yang sedang atau sudah selesai 

dilaksanakan. Laporan juga merupakan aspek yang berhubungan 

dengan evaluasi atau penilaian, karena biasanya evaluasi 

dilaksanakan antara lain dengan memanfaatkan dokumen-

dokumen pelaporan. Karena itu, pelaporan menjadi suatu 

kewajiban dalam realisasi sebuah program atau kegiatan apalagi 

terkait dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat seperti 

pengelolaan PAI Unggulan di sekolah. Pelaporan juga penting 

sebagai sebuah bentuk transparansi kepada berbagai pihak terkait, 

sekaligus menjadi bahan masukan kepada mereka. 

Komponen pelaporan setidaknya meliputi 2 (dua) aspek, yaitu: 

 Administratif, meliputi : dokumen SK-SK, bukti-bukti transaksi 

keuangan, dokumentasi, daftar hadir kegiatan, bahan ajar, 

foto-foto, CD, dll. 

 Substantif, disampaikan dalam bentuk naratif kualitatif terkait 

target sasaran yang ingin dicapai, proses dan mekanisme 
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pelaksanaan kegiatan,  hasil yang dicapai, kendala-kendala 

yang ditemukan, serta saran-saran untuk perbaikan yang 

akan datang. 

 Laporan Keuangan, disampaikan kepada Direktur Pendidikan 

Agama Islam yang memuat rincian penggunaan dana 

bantuan pada sekolah yang bersangkutan. 

Pelaporan dibuat secara tertulis, lengkap, dan rapih dijilid, 

disampaikan kepada Direktur Pendidikan Agama Islam Ditjen 

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta dan pihak yang 

terlibat dan memiliki kepentingan  dalam pengelolaan PAI. 
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BAB IV 

P  E  N  U  T  U  P 

 

 Program PAI Unggulan di sekolah merupakan upaya Kementerian 

Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan 

Islam dalam rangka mendorong meningkatkan mutu Pendidikan Agama 

Islam (PAI), baik dari aspek proses penyelenggaraan, maupun kompetensi 

lulusan out-putnya, yaitu mewujudkan manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia.  

Pentingnya program tersebut di atas, antara lain didasari oleh  

kenyataan bahwa para peserta didik khususnya di SMP prestasi dan 

kompetensinya terkait  mata pelajaran PAI masih jauh dari harapan. Alasan 

penting lainnya yaitu karena saat ini  telah  diberlakukan kurikulum 2013, 

di mana Pendidikan Agama posisinya bertambah strategis. Kompetensi 

lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah lebih dititik beratkan 

pada domain sikap spiritual, sosial dan keterampilan. Melihat dari sisi itu, 

Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI menyadari  

bahwa keberadaan PAI harus lebih banyak berperan dalam mewujudkan 

masyarakat  yang beriman, bertaqwa,  berakhlak mulia, memiliki karakter 

sosial yang baik  dan sumber daya  yang bermutu. 

Demikian, semoga pedoman singkat ini menjadi acuan yang 

bermanfaat dalam meningkatkan mutu PAI di sekolah khususnya di SMP. 

 

     

 

  


