
BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

 Suatu kenyataan yang dihadapi dunia pendidikan khususnya

Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan formal saat ini, adalah

rendahnya kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di dalam

kelas. Permasalahannya adalah proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam

kurang berhasil dalam pembentukan perilaku positif siswa. Lemahnya aspek

metodologi yang dikuasai oleh guru juga merupakan penyebab rendahnya

kualitas pembelajaran. Metode yang banyak dipakai adalah model

konvensional yang kurang menarik.

 Apabila kualitas pembelajaran tidak dapat ditingkatkan, tidak menutup

kemungkinan tujuan Pendidikan Agama Islam pun tidak akan sesuai dengan

yang diharapan. Secara umum tujuan Pendidikan Agama Islam adalah

membentuk pribadi taqwa1. Di samping itu ada juga yang merumuskan bahwa

tujuan Pendidikan Agama Islam adalah membentuk peserta didik yang

beriman dan bertakwa keapda Allah SWT, memiliki pengetahuan yang luas

tentang Islam dan berakhlakul karimah.2

 Permasalahan nyata yang tampak dan diakui pula oleh para ahli

pendidikan dewasa ini adalah pendidikan agama yang diajarkan di sekolah

1 Tafsir, Berbagai Permasalahan Dalam Pendidikan Agama Islam, (Bandung: IAIN
Sunan Gunung Jati, 1997), hal. 14.

2 Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan
Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Kurikulum 2004, (Jakarta : Rancang
Grafis, 2003), hal. 2.
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umum ternyata kurang berhasil untuk mengembangkan pribadi-pribadi yang

taat dan berakhlak mulia. Bukti-bukti yang diajukan untuk memperkuat

pernyataan tersebut antara lain kenyataan adanya siswa yang tidak mampu

membaca Al-Qur’an dengan baik meski sudah duduk di bangku SMP, belum

dapat melaksanakan shalat dengan baik, tidak puasa di bulan Ramadhan, tidak

menunjukkan perilaku yang terpuji, banyaknya perilaku asusila dan

penggunaan obat terlarang dan minum minuman keras di kalangan pelajar.

Kesimpulannya, pendidikan agama belum mampu untuk menumbuhkan sikap

positif dalam diri anak yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat.3

 Untuk mencapai tujuan pendidikan, dalam Proses Belajar Mengajar,

paling tidak ada dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu : didaktik

dan metodik. Didaktik adalah ilmu menanamkan pengetahuan kepada murid

dengan cara yang cepat dan tepat, sehingga anak dapat dengan mudah

menangkapnya. Atau dengan istilah lain ilmu yang memberi uraian tentang

kegiatan proses mengajar yang menimbulkan proses belajar. Sedangkan

metodik adalah bagian dari didaktik yang membicarakan tentang pelaksanaan

cara mengajar, atau cara guru menyajikan bahan pelajaran kepada murid.4

 Kenyataan di lapangan bahwa guru-guru agama (Islam), jarang yang

mau mencermati efektivitas pengunaan metode mengajar, perhatiannya lebih

terfokus pada buku pegangan (teks book) yang dipergunakan. Disamping itu,

dalam mengajar kebanyakan guru agama, lebih dominan menggunakan

metode ceramah, belum mampu mengembangkan program-program

3 Daradjat, Zakiah, Remaja Harapan dan Tantangan, (Jakarta : Ruhama, 2001), hal. 49.
4 Zuhairini, dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya : Usaha Nasional,

1983), hal. 12.
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pembelajaran yang efektif dan aplikatif. Guru Agama belum banyak

menggunakan manajemen pembelajaran yang profesional, masih banyak

menggunakan paradigma lama yaitu pendidikan sebagai transfer ilmu saja

belum pada pencapaian tiga ranah (kognitif, afektif, dan psikomototik).5

 Dalam Islam, penggunaan metodologi yang tepat  dalam rangka

mempermudah proses belajar-mengajar adalah suatu yang niscaya sehingga

keberadaanya sangat dinanti baik dari kalangan siswa maupun dari pemerhati

dan pengguna lulusan keguruan. Ismail6  mengatakan bahwa metode sebagai

seni dalam mentrasfer ilmu pengetahuan kepada siswa dianggap lebih

signifikan dibanding dari materi itu sendiri. Sebuah adagium mengatakan

bahwa “At-Thariqat Ahamm min al-Maddah” (metode jauh lebih penting

dibanding materi). Ini adalah sebuah realita bahwa cara penyampaian yang

komunikatif lebih disenangi oleh siswa, walaupun sebenarnya materi yang

disampaikan sesungguhnya tidak terlalu menarik. Sebaliknya materi yng

cukup menarik, karena disampaikan dengan cara yag kurang menarik maka

materi itu kurang dapat dicerna oleh siswa.

 Al-qur’an sebagai sumber hukum Islam telah memrintahkan untuk

memilih metode yang tepat dalam proses pembelajaran, seperti yang terdapat

dalam surh an-Nahl : 125.

5 Surya, Psikologi Pembelajaran dan pengajaran, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy,
2004), hlm. 52. Lihat juga Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di
Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hlm. 23

6 Ismail, Strategi Pembelajaran  Agama Islam Berbasis PAIKEM, Pembelajaran Aktif,
Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, (Semarang: Pustaka RaSAIL, cet.I,  2008), hlm. 12
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“Serulah (manusia) kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah

yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah

yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

 Dalam Surat Ali Imran 159 Allah SWT menjelaskan:
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“Maka disebabkan rahmat dari Alloh-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini . Kemudian apabila kamu

telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Alloh. Sesungguhnya

Alloh menyukai orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya”.

Selama ini, metodologi pembelajaran agama Islam yang diterapkan masih

mempertahankan cara-cara lama (tradisional) seperti ceramah, menghafal dan

demonstrasi praktik-praktik ibadah yang tampak kering. Seperti halnya pada
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materi ilmu tajwid dari masa kemasa selalu menggunakan cara-cara lama

dengan ceramah dan membaca al-Qur’an sehingga cara-cara seperti itu diakui

atau tidak, membuat siswa tampak bosan, jenuh dan kurang bersemangat

dalam belajar agama.

Oleh karenanya secara umum seluruh praktisi pendidikan, khususnya

pendidikan agama Islam perlu melakukan inovasi, kreatifitas sehingga tujuan

pendidikan Islam dapat tercapai. Strategi PAIKEM merupakan pendekatan

dalam proses belajar mengajar yang bila diterapkan secara tepat berpeluang

dalam meningkatkan tiga hal, pertama, maksimalisasi pengaruh fisik terhadap

jiwa, kedua, maksimalisasi pengaruh jiwa terhadap proses psikofisik dan

psikososial,dan ketiga, bimbingan ke arah pengalaman kehidupan spiritual.

Hal ini memang merupakan masalah pendidikan secara umum, namun

dilihat dari aspek psikologis bahwa dalam praktek pembelajaran Agama

kurang dapat memobilisasikan seluruh potensi yang ada pada diri siswa:

berfikir, sikap dan keterampilan anak didik. Dengan kata lain bila pengajaran

agama (Islam) menggunakan metode ceramah, berarti hanya menyentuh aspek

kognitif saja (menghafal dan mengetahui). Padahal inti Pendidikan Agama

Islam adalah keimanan yang lebih berdimensi afektif dengan sasaran utama

hati nurani (concience) yang harus diterapkan (psikomotor) dalam  kehidupan

sehari-hari. Untuk itu pengajaran Pendidikan Agama Islam hendaknya bersifat

integralistik yang menyentuh semua ranah.

Untuk itulah dibutuhkan suatu program pengembangan pembelajaran

Pendidikan Agama Islam yang didalamnya diarahkan bukan hanya sekedar
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menyuruh siswa untuk menghafal nilai-nilai normatif, disampaikan lewat

ceramah dan diakhiri dengan ulangan, tetapi program pengembangan

Pendidikan Agama Islam yang mengarahkan siswa tidak hanya memahami

berbagai konsep, tetapi mereka mampu menguasai ketrampilan berpikir,

karena memang seharusnya learning itu berisi thinking dan juga values.

Disamping itu seorang guru agama harus pandai membuat perencanaan yang

mengarah pada pengembangan ke arah yang lebih baik.

 Atas dasar itulah dipilih program-program pengembangan yang tepat

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan maksud sebagai suatu

upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam upaya pencapaian

tujuan Pendidikan Agama Islam secara sempurna dan diharapkan dapat

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka dipandang perlu untuk

mengkaji sebuah program pembelajaran Pendidikan Agama Islam selanjutnya

disingkat PAI. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan penelitian mengenai

Manajemen Pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam

di SMP Negeri 4 Malang.

 Salah satu masalah pendidikan agama Islam yang dihadapai di SMP

Negeri 4 Malang adalah lemahnya manajemen (pengelolaan) program-

program pembelajaran mulai dari proses perencanaan program pembelajaran,

pelaksanaan program pembelajaran baik di kelas atau di luar kelas (Intra

maupun ekstrakurikuler), dan proses pengendalian program pembelajaran,

baik lewat penilaian program yang dikembangkan maupun proses pengawasan

dari pihak-pihak terkait dengan penilaian Pendidikan Agama Islam (PAI).



7

 Dalam proses pelaksanaan program pembelajaran PAI di kelas, anak

kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses

pelaksanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilakukan

di SMP Negeri 4 Malang hanya diarahkan pada kemampuan anak untuk

meniru program yang selama ini diterapkan tanpa meneliti sejauhmana

program pembelajaran itu benar-benar dapat dijalankan. Seringkali anak-anak

hanya disuruh untuk menghafal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat

dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi

yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Akibatnya? Ketika anak didik lulus dari sekolah tersebut, mereka pintar secara

teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi.7

 Kegagalan institusi pendidikan dalam menjalankan fungsi

pendidikannya itu lebih terlihat ketika sekolah gagal melakukan penanaman

atau internalisasi nilai kepada para peserta didik. Kegagalan ini dipandang

sebagai kekurang-berdayaan pendidikan agama yang diterapkan.

Ketidakberdayaan itu dirasakan pada aspek pengembangan internalisasi nilai

moral agama ke dalam diri peserta didik. Oleh karena itu tidak berlebihan jika

Roem Topatimasang, seorang aktivis LSM pendidikan, menganggap sekolah

sudah mati. Sebab sekolah dipandang tidak sanggup lagi menggarap tiga

wilayah kepribadian manusia (taksonomi pendidikan) yang merupakan fungsi

sekolah sebagai lembaga pendidikan: membentuk watak dan sikap (afektive

domain) mengembangkan pengetahuan (cognitif domain) serta melatihkan

7  Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta:  Kencana Prenada Media, 2006), Hal. 1.
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ketrampilan (psikomotorik atau conative domain).8 Sudarsono, mengatakan

bahwa banyak indikasi yang membuktikan bahwa anak-anak remaja yang

memasuki sekolah hanya sebagian saja yang benar-benar berwatak sholeh,

sedangkan sebagian yang lain adalah pemabuk, peminum, pengisap ganja dan

pecandu narkotik.9

 Fenomena yang memprihatinkan itu, menuntut kita untuk lebih berbuat

dalam menyediakan alternatif dan menyediakan persiapan-persiapan lembaga

pendidikan yang matang dengan berbagai metodologi yang cocok serta sarana

pendukung lainnya yang dirasa lebih pas dalam mengantisipasi kehidupan

masyarakat umumnya dan pelajar khususnya yang serba dilematis.

 Sekolah sebagai institusi yang mengemban misi publik, seharusnya

dapat mempertanggungjawabkan pembentukkan moralitas siswa. Ketika

kondisi moralitas masyarakat makin tidak terbentuk, sekolah-sekolah harus

melakukan prakarsa reformatif untuk membenahi moral bangsa ini. Misalnya

dengan memperbaiki pola manajerial pembelajaran yang efektif dan efisien

dengan lebih menyentuh pada totalitas aspek kesadaran IQ, EQ dan SQ serta

RQ (kecerdasan religius),10 termasuk didalamnya merevisi secara holistik

metode pendidikan agama yang selama ini cenderung mengindoktrinasikan

8Ahmad Bahtiar, “Sekolah Sudah Mati!” PENDAIS, Vol.1 No. 3 September 2000,
hal.105.

9Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta,
1991), hal. 25.

10 Mastuhu, Menata Ulang Sistem Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad
21, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hal. 97-701, 131, 136.
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ajaran agama dari pada membuat siswa memahami dan menghayati makna

ajaran tersebut.11

 Oleh karenanya institusi pendidikan dengan wajah apapun (madrasah,

sekolah umum atau pesantren) secara bersama harus dapat mengembangkan

human dignity (harkat dan martabat manusia) atau humanizing human (yaitu

memanusiakan manusia) sehingga benar-benar mampu menjadi khalifah di

muka bumi. 12 Juga yang tak kalah pentingnya adalah pengelolaan secara

manajerial terhadap beberapa program pengembangan pembelajaran

pendidikan sehingga antara mengedepankan fungsi-fungsi pembelajaran

dengan meningkatkan mutu pembelajaran akan dapat tercapai bersama-sama.

 SMP Negeri 4 Malang, sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai

tugas setara dengan sekolah lain yaitu mempelopori penyempurnaan proses

dan tujuan pembelajaran melalui perbaikan pengembangan program-program

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam(PAI)

dengan cara pengintegrasian dan internalisasi nilai-nilai pendidikan di dalam

hidup dan kehidupan para pelajar, yang pada gilirannya merupakan bekal yang

berharga baginya untuk membangun diri sendiri dan bangsa sesuai dengan

yang kita harapkan bersama sebagaimana yang tercantum dalam salah satu

visinya yakni Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Seni

11 Abd. Rahman Mas’ud, Widodo Supriyono, dkk, Paradigma Pendidikan Islam
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001), hal. 125.

12 Mastuhu, Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21, (Yogyakarta:
Safiria Insania Press, 2004), hal. 97.
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(IPTEKs) yang berlandaskan Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan Berbudi pekerti

yang luhur.13

 Untuk mencapai tujuan tersebut, SMP Negeri 4 Malang banyak

melakukan berbagai terobosan program sekolah diantaranya: Pertama,

penyiasatan kurikulum pendidikan yang dipercaya akan mampu menjawab

tantangan kebutuhan di masa depan yang disusun oleh sekolah bersama

dengan seluruh stakeholder yang ada. Kedua, penyelenggaraan program

pembelajaran yang lebih diorientasikan pada pengembangan nilai-nilai yang

benar-benar dapat terinternalisasi dalam kepribadian dan kehidupan siswa

sehingga berkemampuan nyata untuk mengidentifikasi masalah serta mencari

solusi untuk pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan dalam

lingkungannya, tanpa mengabaikan penyiapan kemampuan akademik untuk

berhasil menapaki jenjang pendidikan tinggi. Begitupun dengan sistem seleksi

calon siswa, penambahan wawasan profesionalisme tenaga edukasi dan

program-program unggulan lainnya.14 Sehingga dengan program ini,

menjadikan sekolah ini meraih image dalam masyarakat sebagai salah satu

sekolah favorit yang mengembangkan disamping seni juga nilai-nilai agama di

Kota Malang.15

 Dipilihnya SMP Negeri 4 Malang sebagai setting penelitian karena

peneliti menganggap masih belum maksimalnya kegiatan-kegiatan keagamaan

termasuk program pembelajaran PAI yang dikembangkan Baik intra maupun

13 Dokumen SMP Negeri 4 Malang, Program Visi, Misi, dan Tujuan  Sekolah 2009/2010
14 Ibid.
15 Slamet Udadi, Waka SMP Negeri 4 Kota Malang, “Wawancara”, di SMP N 4, tanggal

28 Oktober  2009.
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ekstrakurikuler , sementara sekolah tersebut termasuk sekolah SSN yang

sudah memasuki tahap II bahkan sudah membuka kelas bilingual sebagai

persyaratan menuju Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Disamping itu sekolah ini telah mengembangkan program unggulannya di

bidang Seni yang mana prestasinya sudah mencapai tingkat nasional, karena

itu untuk mengimbanginya, perlu ditingkatkan dan dikembangkan program-

program keagamaan dalam membekali siswa-siswinya dalam even-even di

luar pantauan orang tua dan guru-gurunya di sekolah.

 Yang lebih penting dari alasan di atas, adalah karena sekolah ini

mencapai  prestasi akademik dan nonakademik yang luar biasa. Dalam lomba

Penelitian Ilmiah Remaja/PIR masuk nominasi finalis Tingkat Nasional,

dalam perolehan rata-rata nilai ujian nasional (NUN) masuk 6 besar tingkat

Kota, juara olimpiade Biologi tingkat kota dan masuk nominasi finalis tingkat

nasional. Dalam pelulusan Ujian Nasional sejak tiga tahun terakhir ini 100 %

meluluskan siswanya. Sedangkan prestasi nonakademis yang diraih dari

kegiatan ekstrakurikuler terutama Seni jauh melampaui sekolah-sekolah lain

di kota Malang, karena itu SMP Negeri 4 Malang adalah satu-satunya di kota

Malang yang dipercaya Depdiknas provinsi Jawa Timur untuk bergabung

dalam Paguyuban Peminat Seni Tradisi (PPST) dan dipercaya menjadi pilot

project sekolah Seni di Kota Malang.

 Di samping itu letaknya yang strategis karena berada pada lokasi

Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang (UM), berdekatan dengan pusat

bisnis terbesar di kota Malang (Matos) yang memungkinkan terjadinya
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pengaruh negatif bagi dunia pendidikan, maka perlu dikembangkan program-

program keagamaan yang intens untuk mengimbangi akan rawannya

dekadensi moral  yang pada akhirnya terjerumus kedalam lingkungan yang

kurang mendidik.

 Di samping itu pula, dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian

karena peneliti ingin mengetahui sejauhmana program-program pembelajaran

yang dilaksanakan hingga mampu menjadi sekolah unggulan di kota Malang

termasuk ingin mengetahui program-program pembelajaran Pendidikan

Agama Islam yang diterapkan. Karena menurut observasi peneliti terdapat 19

ekstrakurikuler yang dikembangkan termasuk ekstrakurikuler Pendidikan

Agama Islam dan Budaya religius yang kondusif. Hal inilah yang menjadi

alasan tersendiri bagi peneliti untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai

lokasi penelitian.

 Sebagai sekolah yang telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,

SMP Negeri 4 Malang diharapkan bisa dijadikan figur sentral atau lembaga

yang representatif untuk mewakili standar percontohan kualitas pendidikan

seluruh SMP baik negeri maupun swasta di Kota Malang, dan bahkan

mungkin bisa diadopsi dan dicontoh oleh SMP di daerah lain, baik dari segi

manajerial pengelolaan kelembagaan ataupun dari segi pembelajaran,

sehingga bisa menghasilkan output yang berkualitas sekaligus unggul,

termasuk pola pembelajaran pendidikan Agama Islam di sekolah tersebut.

 Kegiatan pengembangan program pembelajaran pendidikan agama

Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pendidikan di
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SMP Negeri 4 Malang, tentunya juga memiliki karakteristik manajemen yang

bernilai lebih dibanding sekolah lain. Akan tetapi SMP Negeri 4 Malang juga

tidak lepas dari tantangan dan ancaman besar yang tidak jarang dihadapi oleh

sekolah umum lainnya seperti kasus tawuran, narkoba, pacaran, pergaulan

bebas dan perilaku negatif lainnya, apalagi jika pelakunya didominasi oleh

siswa muslim. Sehingga itu, dituntut peran pendidikan agama untuk tampil di

garda depan menjadi tameng atau “dokter” dalam mengatasi semua

problematika tersebut.16

 Problematika pendidikan yang sangat kompleks tersebut menjadi

beban dan tanggung jawab pendidikan agama secara khusus dengan

mengupayakan berbagai cara dengan segala keterbatasan dalam pendidikan

agama Islam itu sendiri mulai dari segi kurikulum, metodologi pembelajaran,

fasilitas sarana belajar sampai pada alokasi waktu proses belajar mengajar

yang sedikit (2 jam pelajaran). Namun, sebagai sekolah yang menyandang

SSN menuju RSBN, SMP Negeri 4 Malang tentunya mempunyai strategi atau

model manajemen untuk mengembangkan program-program pembelajaran

Pendidikan Agama Islam yang jitu sehingga dapat memposisikan diri sebagai

satu kesatuan lembaga unggulan diantara sekolah-sekolah lainnya.

B.  Fokus Penelitian

 Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan

penelitian ini pada “manajemen pengembangan program pembelajaran

16 Mastini et.al. Pengaruh Pacaran terhadap prestasi Siswa-siswi SMP Negeri 4 malang,
Penelitian diajukan dalam lomba PIR/KIR SMP/MTs tingkat nasional di Jakarta, 2006.
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Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang”. Fokus penelitian ini

selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan pengembangan program pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang?

2. Bagaimana proses pelaksanaan pengembangan program pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang?

3. Bagaimana proses pengendalian pengembangan program pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan proses perencanaan pengembangan program

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang

2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan pengembangan program

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang.

3. Mendeskripsikan proses pengendalian pengembangan program

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang.

D.  Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yaitu: Pertama, sebagai

bahan percontohan untuk sekolah lainnya di Kota Malang dan atau sekolah-

sekolah di daerah lain terkhusus di lokasi peneliti yaitu SMP Negeri 4 Kota

Malang, tentang bagaimana proses manajemen pengembangan program

pembelajaran Pendidikan Agama Islam(PAI) .
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Kedua, memberikan informasi kepada instansi terkait yang dalam hal ini

adalah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, serta

Institusi SMP Negeri 4 Malang sendiri agar lebih mengembangkan dan

mempertahankan program-program unggulan dan sesegera mungkin dapat

mengadakan pembenahan jika terdapat kekurangan atau kelemahan yang

terjadi dalam kaitannya dengan Proses pengembangan Program Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI).

Ketiga, hasil penelitian ini bisa digunakan bagi peneliti lain untuk

mengkaji secara mendalam konsep-konsep teoritik manajemen dalam

pengembangan  program pembelajaran  pendidikan Agama Islam (PAI) yang

berkualitas dan lebih luas.

E.  Originalitas Penelitian

Penelitian mengenai manajemen pengembangan program pembelajaran

Pendidikan Agama Islam telah dilakukan oleh  beberapa peneliti.

Berdasarkan eksplorasi peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian yang

mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya:

Hamid Supriyanto , yang berjudul “Pengembangan Metode Pembelajaran

Efektif Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Kota Yogyakarta” yang

lebih menitikberatkan pembahasannya pada aspek afektif dalam pembelajaran

Pendidikan Agama Islam, terkhusus lagi dari segi metodologi pembelajaran
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yang digunakan oleh Guru PAI (selanjutnya disingkat GPAI) di seluruh SMA

Negeri Kota Yogyakarta.17

 Dalam penelitian deskriptifnya tersebut, Hamid menyimpulkan bahwa

para GPAI masih menggunakan metode mengajar yang terbatas dan belum

menyentuh aspek afektif sehingga pembelajaran kognitif lebih mendominasi

dalam proses pembelajarannya.18

Selanjutnya tesis yang berjudul “Manajemen Peningkatan Mutu

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Delanggu Tahun Ajaran

2004/2005” yang disusun oleh Komarudin yang menitik-beratkan

penelitiannya pada pendeskripsian penyusunan rencana program peningkatan

mutu, pelaksanaan dan ketercapaian mutu yang dihasilkan di SMPN 2

Delanggu.19

Dalam hasil penelitian kualitatif tersebut, Komarudin menyimpulkan

bahwa di SMP yng ditelitinya telah menerapkan manajemen peningkatan

mutu berbasis sekolah (MPMBS) karena kemandirian sekolah dalam

menggali dan mengelola sumber dana, kemandirian dalam meningkatkan

partisipasi warga sekolah, orang tua dan masyarakat, kemandirian dalam

pengadaan sarana prasarana, pembinaan ketrampilan pengelolaan kegiatan

siswa, pembekalan dan penerapan kemampuan manajemen dalam skala

jumlah siswa yang banyak dalam mewujudkan siswa yang takwa.20

17 Hamid Supriyatno, “Pengembangan Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di
SMA Negeri Kota Yogyakarta”, TESIS, PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hal.v.

18 Ibid, hal. v-vi
19 Komarudin “Manajemen Peningkatan Mutu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2

Delanggu Tahun Ajaran 2002/2003” TESIS, PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hlm v.
20 Ibid., hal.vi
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 Fatur Rahman21 , Manajemen Mutu dalam Pengembangan

Profesionalisme Guru Madrasah di Pondok Pesantren, Tesis, PPs UIN

Malang yang menekankan pada bentuk-bentuk pengembangan

profesionalisme guru madrasah dan faktor-faktor sebagai pendukung dan

penghambat dalam meningkatkan mutu Guru madrasah di Pondok pesantren.

 Nur Ali 22 , yang berjudul “Manajemen Pengembangan Kurikulum

SMK di Lingkungan Pesantren”, yang mengupas tentang latar belakang

diadakan pengembangan kurikulum SMK, bagaimana manajemen

pengembangan kurikulum SMK, dan apa implikasinya terhadap citra SMK di

lingkungan Pesantren.

Dalam penelitiannya telah diketahui latarbelakang perlunya diadakan

pengembangan kurikulum SMK karena kurikulum yang sudah ada masih

menerapkan kurikulum lama yang berasal dari Depdiknas saja padahal

sekolah ini berada pada lingkungan pesantren maka kurikulum yang

dikembangkan adalah  kurikulum dari yayasan pesantren yang

dikolaborasikan dengan kurikulum Depdiknas. Pengembangannya melalui

proses manajemen modern dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian,

dan pengawasan. Diketahui hasilnya mampu mengangkat citra SMK di

lingkungan Pesantren dengan ditandai semakin banyaknya siswa yang masuk

dari tahun ke tahun dan alumninya banyak yang diterima di dunia kerja.

21 Fatur Rahman, Manajemen Mutu dalam Pengembangan Profesionalisme Guru
Madrasah di Pondok Pesantren, Tesis, PPs UIN Malang, 2008

22 Nur Ali, “Manajemen Pengembangan Kurikulum SMK di Lingkungan Pesantren”
DISERTASI, PPs UM, Malang: 2008
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Aini Firdaus23 , yang berjudul “Manajemen Pembelajaran Sekolah

Unggulan Studi multi kasus pada MIN Malang 2 dan MI Al-Huda Malang”

yang menekankan pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran model

manajemen modern-religius dengan metode pembelajaran Quantum Teaching

and Learning.

Dari pemaparan hasil penelitian di atas, nampak perbedaan dari hasil

penelitian penulis. Penelitian penulis ini bermaksud mengungkap bagaimana

proses manajemen pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI), mulai dari proses perencanaan , pelaksanaan, dan

pengendaliannya.  Hal ini perlu dilakukan karena SMP Negeri 4 sudah masuk

kategori sekolah SSN tahap II menuju sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional(RSBN).

No Judul / Peneliti Persamaan Perbedaan Originalitas
Penelitian

1. Pengembangan Metode
Pembelajaran Efektif
Pendidikan Agama Islam
di SMA Negeri Kota
Yogyakarta,Hamid
Supriyanto (Tesis, UIN
Yogjakarta, 2005)

Metode
pembelajaran
efektif

Menitikbera
tkan pada
aspek
afektif siswa

1.Memfokuskan
pada
Bagaimana
Proses
Perencanaan
Pengembangan
Program
Pembelajaran
PAI

2.Memfokuskan
pada bagaimana
proses
pelaksanaan
pengembangan
Program
Pembelajaran
PAI

2. Manajemen Peningkatan
Mutu pendidikan Agama
Islam di SMP Negeri 2
Delanggu H. Komarudin
(Tesis, UIN Yogjakarta,
2005)

Meningkatkan
mutu
pembelajaran

rencana
program
peningkatan
mutu,
pelaksanaan
dan
ketercapaian
mutu yang
dihasilkan

23 Aini Firdausi, “Manajemen Pembelajaran Sekolah Unggulan Studi Multi Kasus pada
MIN Malang 2 dan MI Al-Huda Malang, TESIS, Malang: PPs Universitas Negeri Malang, 2009
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3. Manajemen Mutu dalam
Pengembangan
Profesionalisme Guru
Madrasah di Pondok
Pesantren,Fatur
Rahman(Tesis UIN
Malang, 2008),

Meningkatkan
mutu Guru
Agama

Profesionali
sme Guru
Agama di
Pondok
Pesantren

3. Memfokuskan
pada bagaimana
proses
pengendalian
Pengembangan
program
Pembelajaran

4.mengambil
subyek pada
Sekolah  SSN
menuju RSBN

4. Manajemen
Pengembangan
Kurikulum SMK di
Lingkungan Pesantren,
Nur Ali (Disertasi, UM,
2008)

Manajemen
Pengembangan

Pengemban
gan
Kurikulum
SMK di
Pesantren

5. Manajemen Pembelajaran
Sekolah Unggulan Studi
multi kasus pada MIN
Malang 2 dan MI Al-
Huda Malang” Aini
Firdaus (Tesis, UM 2009)

Manajemen
pembelajaran

Manajemen
pembelajara
n pada
Madrasah
unggul

F. Definisi Istilah

 Definisi istilah merupakan penjelasan atas konsep penelitian yang ada

dalam judul dan fokus penelitian. Definisi istilah sangat berguna untuk

memberikan pemahaman dan batasan yang jelas agar penelitian ini tetap

terfokus pada kajian yang diinginkan peneliti. Adapun istilah-istilah yang perlu

didefinisikan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen adalah ilmu dan seni yang menyangkut aspek-aspek yang

sistematis, suatu proses kerjasama dan usaha melalui orang lain,

pengaturan, pengarahan, koordinasi, evaluasi untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan serta dengan memperhatikan sumber dana, alat, metode,

waktu dan tempat pelaksanaan.



20

2. Pengembangan adalah proses yang dilakukan secara terus menerus dalam

mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih memperbaiki dari program

yang ada. Istilah pengembangan dapat bermakna kuantitatif dan kualitatif.

Secara kuantitatif, bagaimana menjadikan yang sedikit menjadi lebih

banyak. Sedang secara kualitatif, bagaimana yang belum berkembang

menjadi lebih berkembang dan lebih baik.

3. Program  adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan

dijalankan. sedang yang dimaksud program disini adalah program

pembelajaran yang menyangkut tentang perencanaan program

pembelajaran, pelaksanaan program  pembelajaran dan pengendalian

program pembelajaran. Arah pengembangannya dimulai dari (1).Mengkaji

, memetakan dan mengembangkan KD (Kompetensi Dasar) agar diketahui

karakteristiknya. Hal ini perlu dilakukan guna merancang strategi dan

metode yang akan digunakan pada kegiatan tatap muka, tugas terstruktur,

dan mandiri tidak terstruktur (2).Mendeskripsikan KD secara lebih rinci

dan terukur ke dalam rumusan indikator kompetensi. Indikator berguna

untuk merancang kegiatan pembelajaran yang diperlukan. Indikator yang

dominan pada prinsip dan prosedural misalnya, menyarankan kegiatan

pembelajaran dengan strategi diskoveri inkuiri. (3).Membuat desain

pengembangan pembelajaran dalam bentuk silabus atau desain umum

pembelajaran seperti disajikan dalam Contoh Desain Umum Pembelajaran

Sistem SKS (4).Menjabarkan silabus atau desain pembelajaran dalam

bentuk rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) tiap pertemuan (5).
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Melaksanaan pembelajaran sesuai dengan silabus/desain pembelajaran dan

RPP (6).Melakukan penilaian proses maupun hasil belajar untuk

mengukur pencapaian kompetensi

4. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi interakasi

siswa dengan guru atau sumber belajar yang lain dalam lingkungan belajar

disebut pembelajaran.

5. Manajemen Pengembangan Pembelajaran adalah suatu upaya mengatur

(memanejemeni, mengendalikan) aktivitas mengembangkan pembelajaran

berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk

menyukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif dan

efisien. Wilayah pengembangan disini menyangkut pengembangan

perencanaan proses pembelajaran, pengembangan pelaksanaan proses

pembelajaran, dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran.

6. Pendidikan agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar dan terencana

untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. PAI yang

pada hakekatnya merupakan sebuah proses itu, dalam perkembangannya

juga dimaksud sebagai rumpun mata pelajaran yang diajarkan di sekolah

maupun perguruan tinggi.

G.  Ruang Lingkup Penelitian

 Dalam penelitian ini, akan dijelaskan ruang lingkup kajian mengenai

manajemen pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam



22

yang dikembangkan di SMP Negeri 4 Malang. Dalam observasi awal

ditemukan bahwa perlu dirumuskan program-program pembelajaran

pendidikan Agama Islam (PAI) yang mampu mewujudkan visi misi sekolah.

Disamping itu perlu juga adanya pengelolaan program pembelajaran secara

efektif dan efisien. Karena selama ini program yang ada di SMP Negeri 4

Malang ini kurang dimenej (dikelola) dengan baik, padahal

pengembangannya sudah dilakukan.

 Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, dibuatlah diagram

pelaksanaan manajemen pengembangan program pembelajaran PAI di SMP

Negeri 4 Malang seperti di bawah ini:
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H.  Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan memperoleh gambaran singkat tentang isi tesis maka

berikut dikemukakan kandungan alur pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan diuraikan tentang latar

belakang Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

Definisi Istilah dan sistematika laporan penelitian.

Bab kedua, Kajian Pustaka, yang menguraikan tentang: A. Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam yang meliputi; 1).Pengertian Pendidikan Agama

Islam, 2). Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, 3). Tujuan

Pendidikan Agama Islam 4). Prinsip Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

5). Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 6). Model

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. B.  Manajemen Pengembangan

Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang meliputi;

1).Perencanaan, 2).Pelaksanaan (Pengorganisasian dan Pengarahan) dan

3)Pengendalian.

Bab ketiga membahas tentang Metode Penelitian yang berisi tentang:

(a)Pendekatan dan jenis penelitian, (b)Lokasi penelitian, (c)Kehadiran

peneliti (d)Instrumen Penelitian (e)Pengumpulan data, (f)Analisis data,

(g)Pengecekan keabsahan data, dan (h)Tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, Paparan Data dan Temuan Penelitian yang berisi tentang:

A.Paparan data tentang 1). Perencanaan pengembangan program

pembelajaran PAI, 2). Pelaksanaan pengembangan program pembelajaran

PAI, 3). Pengendalian pengembangan program pembelajaran PAI. dan
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B.Temuan Penelitian tentang 1). Perencanaan pengembangan program

pembelajaran PAI, 2). Pelaksanaan pengembangan program pembelajaran

PAI, 3). Pengendalian pengembangan program pembelajaran PAI.

 Bab kelima, Pembahasan meliputi a). Proses Perencanaan Pengembangan

Program Pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang b). Proses Pelaksanaan

Pengembangan Program Pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang

c).Proses Pengendalian Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang.

 Bab keenam, Penutup yang meliputi tentang kesimpulan dari hasil

penelitian disertai saran-saran.

==


