
BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

 Dalam bab IV ini diuraikan secara berurutan tentang; (a) paparan data dan

(b) temuan penelitian.

A. Paparan Data

Dalam paparan data ini diuraikan tentang; (1) perencanaan  pengembangan

program pembelajaran Pendidikan Agama Islam; (2) pelaksanaan pengembangan

program pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang meliputi;

(a)pengorganisasian program pembelajaran Pendidikan Agama Islam,

(b)pengarahan pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam;

dan (3)pengendalian pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama

Islam.

1. Perencanaan Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI)

a. Program Kegiatan Tatap Muka (Pembelajaran Intrakurikuler PAI )

Umumnya, perencanaan pengembangan program pembelajaran biasanya

dilakukan melalui workshop dengan melibatkan para ahli, sedangkan

perencanaan pengembangan program pembelajaran pendidikan Agama Islam

di SMP Negeri 4 Malang disusun oleh Tim Pengembang kurikulum sekolah

dengan melibatkan berbagai pihak untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan

belajar-mengajar. Seperti penuturan Staf  Kurikulum (ES), sebagai berikut:

Kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 4 Malang ini adalah
kurikulum KTSP  dengan beberapa penambahan sesuai dengan
kebutuhan sekolah yang disusun oleh Tim pengembang kurikulum
dengan melibatkan berbagai pihak. Termasuk ada tim MGMPS
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yang bertugas mengembangkan program-program pembelajaran
untuk dijadikan pedoman baik pembelajaran kokurikuler maupun
ekstrakurikuler(W-3.Urs.Kur.Prp.12-03-10).

Perencanaan pengembangan  program pembelajaran PAI di SMP Negeri 4

Malang  dapat dilihat dalam bentuk pembuatan perangkat pembelajaran yang

meliputi: pengembangan silabus bidang studi PAI, program  tahunan, program

semester dan persiapan mengajar dengan membuat Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang  disusun dan dikembangkan berdasarkan Standar

Kompetensi –Kompetensi Dasar (SK-KD) dan disesuaikan dengan kalender

pendidikan yang berlaku, jadwal pelajaran sekolah yang bersangkutan dan

sarana yang tersedia, seperti penuturan Koordinator Kurikulum (NQ) sebagai

berikut;

Setiap memasuki liburan semester guru-guru mengikuti kegiatan
workshop yang diselenggarakan sekolah untuk menyusun perangkat
pembelajaran yang didalamnya akan membuat pengembangan
silabus dan sistem penilaian, Rencana pelaksanaan pembelajaran,
program tahunan, program semester, pemetaan materi, analisis
standar isi, kriteria ketuntasan minimal dan lain-lain. Juga termasuk
kegiatan pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler harus ada
perangkat pembelajarannya berikut kriteria penilaian.  Hal ini
dilakukan supaya pada waktu masuk pelajaran guru-guru tidak
disibukkan dengan administrasi pembelajaran.
(W-3.Urs.Kur.Prp.14-03-10)

 Dari data dokumentasi diperoleh Contoh Format pengembangan silabus dan

sistem penilaian SMP Negeri 4 Malang tahun pelajaran 2009/2010:
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Tabel  4.1
Contoh Pengembangan Silabus dan Sistem Penilaian

SATUAN PENDIDIKAN : SMPN 4 MALANG
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN PELAJARAN    : 2009-2010
KELAS / SEMESTER : VII / GANJIL

STANDAR KOMPETENSI (AL-QUR’AN) : 1. Menerapkan Hukum Bacaan ”Al” Syamsiyah Dan ”Al” Qomariyah.

Kompetens
i Dasar

Materi
Pokok

Kegiatan
Pembelajaran Indikator

Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
BelajarJenis

Tagihan
Tehnik Bentuk

Instrumen
Contoh
Instrumen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.

Menjelaskan
Hukum
bacaan ”Al”
Syamsiyah
dan ”Al”
Qomariyah.

1.2.
Membedaka
n hukum
bacaan Al
Syamsiyah
dan Al
Qomariyah

1.3.
Menerapkan
bacaan Al
Syamsiyah
dan Al
Qomariyah
dalam surat-
surat Al-
Qur’an.

1.4.Menghafal
surat-surat
pendek
dalam juz
amma

- Hukum
bacaan
”Al”
Syamsiy
ah dan
”Al”
Qomariy
ah.

- Al-
Qur’an
Surat
An-
Nas,Al-
Falaq
Al-
Ikhlas,
Al-
Lahab,A
n-Nashr,
dan Ad-
Duha

-  Siswa
membaca
dan
menelaah
materi
tentang
Hukum
bacaan ”Al”
Syamsiyah
dan
”Al”
Qomariyah.

-  Siswa
diskusi
  tentang

Hukum
bacaan ”Al”
Syamsiyah
dan
”Al”
Qomariyah.

- Siswa
memprakteka
n  Hukum
bacaan ”Al”
Syamsiyah
dan
”Al”
Qomariyah.

- Siswa
menghafal
surat-surat
pendek
dalam juz
amma
Qs.An-
Nas,Al-falaq,
Al-Ikhlas,
Al-Lahab,
An-Nashr,
dan Ad-duha

1. Menjelaskan
pengertian  Al
Syamsiyah

2. Menjelaskan
hukum bacaan Al
Syamsiyah

3. Menyebutkan
huruf Al
Syamsiyah

4. Menjelaskan
pengertian Al
Qomariyah

5. Menjelaskan
hukum bacaan Al
Qomariyah

6. Menyebutkan
huruf Al
Qomariyah

7. Membedakan
hukum bacaan Al
Syamsiyah dan
Al Qomariyah.

8. Menerapkan
bacaan Al
Syamsiyah dalam
bacaan surat surat
al-Qur’an dengan
benar

9. Menerapkan
bacaan Al
Qomariyah .
dalam bacaan
surat surat al-
Qur’an dengan
benar

10.menghafalkan
surat-surat
pendek dalam juz
amma: Q.s.An-
Nas, Al-Falaq,
Al-Ikhlas, Al-
Lahab, An-Nashr,
dan Ad-Duha

- Ulangan
Harian

- Quis

- Ulangan

- Tugas

 - Tugas

- Tugas

-Tugas

- Tes tulis

-Tanya
jawab

Tes tulis

-  Tugas
kelom
pok

-   Tugas
Kelom
pok

-Tugas
Individu

- Jawaban
Singkat

- Jawaban
Singkat

-Jawaban
Singkat

-
Performance

-
Performance

- Jelaskan
pengertian
Al
Syamsiyah !

- Sebutkan
huruf
syamsiyah.

- Jelaskan
pengertian
Al
Qomariyah

- Bacalah surat
an-Naas dan
al-Falaq
dengan benar

- Bacalah Qs
Adh  Dhuha

- Hafalkan
surat An-
Nas, al-
Falaq, al-
ikhlas, al-
lahab, an-
nashr dan
Ad-Dhuha.

3 x Pertemuan
( 6 jam pel )

-   Buku
Tajwid

-   Juz
‘Amma

-  Buku PAI
Kelas VII

(D-6.GPAI.Prp.30-04-10)
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 Perencanaan pengembangan program pembelajaran ini dilakukan pada

kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 4 Malang

termasuk program-program unggulan Seni, Bahasa Inggris dan Agama Islam.

Untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam, program-program yang

dikembangkan meliputi program pembelajaran dengan menggunakan jam

pelajaran di kelas  (Intrakurikuler) dan pembelajaran di luar jam pelajaran atau

ekstrakurikuler. Juga dikembangkan budaya-budaya religius yang mendukung

terlaksananya program pendidikan agama Islam di sekolah. Program-program

PAI yang ada di SMP Negeri 4 Malang memang harus dikembangkan

mengingat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pembentukan

kepribadian siswa sangat dibutuhkan dalam situasi yang akhir-akhir ini sangat

mengkhawatirkan, dengan semakin maraknya kenakalan remaja dan banyaknya

siswa yang terjerembab mengkonsumsi narkoba. Hal ini nampak dalam

wawancara  peneliti dengan Kepala SMP Negeri 4 Malang.

Memang sudah seharusnya di SMP negeri 4 Malang ini
dikembangkan berbagai program pengembangan termasuk program
keagamaan, karena SMP ini sudah maju baik akademiknya maupun
non akademiknya. Sementara kalau hanya mengambil dan
mengadopsi kurikulum dari BSNP nampaknya perlu banyak revisi.
Wong tempatnya saja di kota yang strategis kok masih itu-itu saja
program keagamaannya. Lagi pula, saat ini perkembangan siswa
yang menjurus ke arah kenakalan remaja dan mengkonsumsi
narkoba sudah sangat luar biasa. Untuk itu ke depan program-
program sekolah yang berkaitan dengan pembentukan pribadi siswa
harus diprioritaskan.(W-1.KS.Prp.15-03-10)

Berikutnya adalah perencanaan program tahunan yaitu suatu rencana

pembelajaran selama satu tahun yang terdiri dari rencana semester 1 dan 2.

Lebih lengkapnya program tahunan adalah rencana kegiatan yang akan
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dilakukan, disampaikan kepada siswa dan dikerjakan oleh guru dalam jangka

waktu satu tahun (satu tahun ajaran).

Rencana Tahunan paling tidak memuat: Identitas Pelajaran, Kompetensi

Dasar, Materi dan Alokasi Waktu. Berdasarkan dokumentasi pada guru PAI

diketahui bahwa semua guru PAI telah membuat program tahunan (Prota)

sebagai dasar pijakan dan schedule apa yang akan mereka ajarkan pada siswa

selama satu tahun pelajaran. Program Tahunan ini dibuat berdasarkan

pengembangan silabus yang sudah mereka buat sebelumnya.

Tabel  4.2
Contoh Format Program Tahunan

Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 4 Malang
PROGRAM TAHUNAN

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam
Satuan Pendidikan  : SMP 4 Malang
Kelas  : VII  / GASAL
Tahun Pelajaran  : 2009/2010

Standar Kompetensi Kompetensi dasar Alokasi

1. Menerapkan hukum
bacaan ”AL”
Syamsiyah dan ”AL”
Qamariyah.

1.1. Menjelaskan hukum bacaan AL” Syamsiyah dan ”AL” Qamariyah.
1.2.  Membedakan hukum bacaan AL” Syamsiyah dan ”AL” Qamariyah.
1.3.  Menerapkan bacaan AL” Syamsiyah dan ”AL” Qamariyah.
1.4. Menghafalkan surat-surat Pendek dalam Juz Amma: Q.s.An-Nash, Al-Falaq, Al-

Ikhlash, Al-Lahab, An-Nashr, dan Ad-Duha

6 jp

2. Meningkatkan keimanan
kepada Allah SWT
melalui pemahaman sifat-
sifat-Nya.

2.1.  Membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT.
2.2.  Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT.
2.3.  Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah SWT.
2.4.  Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah SWT.

4 jp

3. Memahami Asmaul
Husna

3.1. Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sepuluh Asma’ul Husna
3.2.  Mengamalkan isi kandungan sepuluh Asma’ul Husna

4 jp

4. Membiasakan perilaku
terpuji

4.1. Menjelaskan pengertian tawadhu’, taat, qonaah dan sabar.
4.2. Menampilkan contoh tawadhu’, taat, qonaah dan sabar
4.3. Membiasakan perilaku tawadhu’, taat, qonaah dan sabar

4 jp

5. Memahami ketentuan-
ketentuan Thoharoh (
bersuci)

5.1. Menjelaska ketentuan-ketentuan Thoharoh (bersuci).
5.2. Menjelaskan perbedaan hadas dan najis

6 jp

6. Memahami tata cara sholat 6.1. Menjelaskan ketentuan sholat wajib.
6.2. Mempraktekan sholat wajib.

6 jp

7. Memahami tatacara sholat
jama’ah dan munfarid.

7.1.  Menjelaskan pengertian sholat berjama’ah dan munfarid.
7.2.  Mempraktekan sholat berjama’ah dan munfarid.

4 jp

8. Memahami sejarah  Nabi
Muhammad SAW.

8.1. Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad  SAW.
8.1. Menjelaskan  misi Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa.

4 jp

Ulangan harian/ Remidi 2 jp
Ulangan Tengah Semester 2 jp
Ulangan Semester 2 jp
Jumlah 46 jp

(D-6.GPAI.Prp.30-04-10)
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Program tahunan ini kemudian disesuaikan dengan analisis waktu program

satu semester dengan format analisis waktu program semester yang berisi

sekurang-kurangnya: menganalisa minggu efektif dan tidak efektif, menghitung

jumlah jam pelajaran dalam satu semester, menghitung jam untuk kegiatan non

tatap muka seperti, ulangan harian, Ulangan Tengah Semester (UTS) cadangan

waktu, dan uji kompetensi akhir semester. Kemudian berisi juga tentang

perhitungan pekan untuk setiap tatap muka.

Tabel  4.3
Contoh Format Analisis Waktu Program Semester

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas / Semester :      VII / GASAL
Tahun Pelajaran : 2009/2010
Jumlah Jam : 2. Jam per Minggu

I. Banyaknya minggu dalam satu semester :   28  minggu

Bulan Banyaknya
minggu

Minggu Tidak
Efektif

Minggu
Efektif

Keterangan

1.
2.
3.

 4.
5.
6.
7.

JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JANUARI

3
4
4
5
4
4
4

1
-
1
1
-
-
2

2
4
3

        4
4
4
2

Kelas 7 MOS 14,15,16.
-
Libur sekitar hari raya 24 s/d 30
Libur hari Raya 1 s/d 8
Ulangan Tengah Semester 13 s/d 18
-
Ulangan Semester
Libur  Semester Gasal

Jumlah 28 5 23

Jumlah jam setiap pekan = 2 jam, jumlah jam pelajaran dalam satu semester = 2 x 23 pekan =
46 pekan
Banyaknya jam untuk kegiatan non tatap muka :
a.  Ulangan Harian  = 2 Jam
b.  UTS  = 2 Jam
c.  Cadangan Waktu  = --Jam
d.  Uji Kompetensi Akhir Semester  = 2 Jam
 Jumlah jam untuk kegiatan non tatap muka = 6 Jam

Banyaknya pekan untuk tatap muka:
46 jam pelajaran - 6 jam pelajaran non tatap muka = 40 jam pelajaran

(D-6.GPAI.Prp.30-04-10)
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Selanjutnya, bahan yang harus dipersiapkan guru adalah program

semester. Program Semester merupakan penjabaran dan rincian dari program

tahunan yang dibuat sebelumnya. Rencana semester setidaknya memuat antara

lain: Identitas pelajaran, kompetensi dasar, komponen pokok/pokok bahasan/sub

pokok bahasan, alokasi waktu, bulan dan pekan pelaksanaan. Dalam menentukan

alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan perlu dipertimbangkan tingkat

kesulitan dan keluasan/lain-lain.

Program Tahunan (Prota), Analisis Waktu, Program Semester (Prosem),

ini harus sudah selesai sebelum pelajaran hari pertama dimulai. Teknis pembuatan

Prota dan Prosem dilakukan bersama-sama dengan guru lain dibawah koordinasi

bidang kurikulum. Berikut contoh program semester di SMP Negeri 4 Malang,

Tahun Pelajaran 2009-2010:
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Kelas : VIII (Delapan)
Semester : Ke 2
T ahun Pelajaran 2009-2010

KET

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6
10 Hukum Mad 8 Jam

Hukum Waqaf

11 Pengertian  iman
kpd  rasul  Allah

4 Jam

Nama dan sifat
Rasul

ULANGAN HARIAN 2 Jam
12 Adab Makan dan

Minum
4 Jam

Contoh  adab  makan
dan  minum

13 Pengertian  Dendam
dan  Munafiq

Ciri-ciri
Pendendam  dan
Munafik
Menghindari
perilaku  dendam
dan  munafik

14 Jenis-jenis  hewan
halal dan haram

Menghindari
makanan  yang
bersumber dari
hewan  yang  haram

15 Sejarah
Pertumbuhan  Ilmu

Tokoh-tokoh
ilmuwan Muslim

Perkembangan
Kebudayaan  Islam
sampai  masa
Abbasiyah

Alokasi Waktu
Pebruari Maret April Mei Juni Juli

T arikh dan
Kebudayaan
Islam

Menghindari
perilaku
tercela

Akhlak:
Membiasakan
Prilaku
T erpuji

Al-Qur'an:
Menerapkan
hukum bacaan
Mad dan
Waqaf

Aqidah:
Meningkatka
n Keimanan
Kpd Allah
SWT

Fiqh:
Memahami
Hukum Islam
tentang
Hewan sebagai
sumber bahan
makanan

No
SK

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok/Uraian

Materi

Alokasi
Waktu

Tabel  4.4 Contoh Program Semester PAI SMP Negeri 4 Malang,
Tahun Pelajaran 2009-2010

(D-6.GPAI.Prp.30-04-10)

Perencanaan berikutnya yang harus dilakukan oleh guru adalah menyusun

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Dalam menyusun RPP guru harus

mencantumkan Standar Kompetensi (SK) dan  Kompetensi Dasar (KD). Di dalam

RPP secara rinci harus dimuat: Tujuan pembelajaran, meteri pembelajaran,
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metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar,

bentuk instrumen dan pedoman  penilaian.

Contoh format RPP yang dibuat oleh guru PAI di SMP Negeri 4 Malang

sebagai berikut:

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (1)

Satuan Pendidikan    : SMP  Negeri 4 Malang
Mata Pelajaran  : PAI

   Kelas/Semester  : 7 / Ganjil
   Alokasi Waktu  : 3 x pertemuan (6 jam pelajaran)

1. Standar Kompetensi :
1. Menerapkan hukum bacaan ”AL” Syamsiyah dan ”AL” Qamariyah.

2.  Kompetensi    Dasar :
2.1.  Menjelaskan hukum bacaan AL” Syamsiyah dan ”AL” Qamariyah.
2.2.  Membedakan hukum bacaan AL” Syamsiyah dan ”AL” Qamariyah.
2.3. Menerapkan bacaan AL” Syamsiyah dan ”AL” Qamariyah.

3. Indikator  :
1. Menjelaskan   pengertian  Al Syamsiyah
2. Menjelaskan hukum bacaan Al Syamsiyah
3. Menyebutkan huruf Al Syamsiyah
4. Menjelaskan pengertian Al Qomariyah
5. Menjelaskan hukum bacaan Al Qomariyah
6. Menyebutkan huruf Al Qomariyah
7. Membedakan hukum bacaan Al Syamsiyah dan  Al Qomariyah.
8. Menerapkan bacaan Al Syamsiyah dalam bacaan surat  Ad-Duha.
9. Menerapkan bacaan Al Qomariyah dalam bacaan surat Al-’Adiyat.

4. Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa  dapat menjelaskan Hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah
2. Siswa dapat menyebutkan huruf-huruf Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah
3. Siswa dapat membedakan antara Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah dilihat dari

arti,
 huruf, ciri-ciri dan cara membacanya.
4. Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah
5. Siswa dapat menerapkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah dalam Surat

Ad Duha dan Al-’Adiyat..

5. Materi Pokok  : Hukum  bacaan ”AL” Syamsiyah dan ”AL” Qamariyah
1. Hukum  Al-Qomariyah

 Apabila ada lam ta’rief    (   )  bertemu / dihubungkan dengan salah satu huruf   14,
yaitu : hamzah,     baa’      , ghain      , haa’      , jiem     , kaaf  ,   wau  
khaa’     , faa’   , ‘ain   , qaf    , ya’    , mim    , haa’    maka hukum
bacaannya disebut IDH-HAR QAMARIYAH   cara membacanya harus terang. huruf 14 itu
telah terkumpul dalam kalimat ini:

                                          
Contoh:

 , , , ,       
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      2.  Hukum Al-Syamsiyah

  Apabila ada laam ta’rief    (   )    bertemu dengan      salah satu huruf yang
14, yakni semua huruf selain huruf qamariyah, maka hukum bacaannya disebut:
 ID-GHAM SYAMSIYAH  dan cara membacanya harus dimasukkan
(diid-ghamkan) ke dalam salah satu huruf yang 14 itu. Huruf yang 14 itu disebut huruf
Syamsiyah. Syams artinya matahari, Syamsiyah artinya sebangsa matahari. Bintang itu
apabila bertemu dengan matahari menjadi tidak kelihatan. Demikian pula laam ta’rief
itu apabila bertemu dengan huruf syamsiyah, menjadi tidak terbaca pula. Meskipun
tulisannya masih ada kemudian ditasydidkan (dimasukkan) ke dalam huruf Syamsiyah.
           Contoh:  , , , ,                 

6. Metode Pembelajaran: Ceramah, Pemodelan, Inquirry
7. Strategi Pembelajaran: CTL

Tabel  4. 5
Contoh Strategi Pembelajaran dengan menggunakan model CTL

(Contextual Teaching and Learning) dalam bentuk tabel:

Pertemuan pertama

No
Kegiatan

Waktu Metode

1 Pendahuluan
a. Mengadakan appersepsi
b. Menjelaskan kompetensi yang harus di capai dalam

kegiatan  pembelajaran.
c. Tadarus/Hafalan surat-surat pendek di juz Amma

10 menit
- Pemodelan

2 Kegiatan Inti
a. Secara individu siswa membaca dan memahami

uraian  materi hukum bacaan AL” Syamsiyah dan
”AL” Qamariayah

b. Siswa bersama kelompoknya berdidkusi tentang
macam-macam bacaan Alif Lam , serta
mengkelompokan huruf syamsiyah dan qomariyah.

c. Perwakilan masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas secara
bergantian.

d. Guru memberikan klarifikasi dan peniaian terhadap
msing-masing kelompok

60 menit
- Inquirry
- Learning

Communi
ty

- Performan
ce

- Penilaian
proses dan
produk

3 Penutup
a. Melakukan refleksi
b. Menugaskan siswa untukmencari contoh bacaan

”AL” Syamsiyah dan ”AL” Qamariayah dalam surat
At Takatsur

10 Menit - Refleksi
- Penugasan.
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Pertemuan kedua

No
Kegiatan

Waktu Metode

1 Pendahuluan
a. Mengadakan appersepsi
b. Menjelaskan kompetensi yang harus di capai dalam

kegiatan  pembelajaran
c. Membaca/menghafal surat pendek

10 menit
- Pemodelan

2 Kegiatan inti
a. Secara individu siswa membaca dan  memahami

materi Cara membaca”Al ” Syamsiyah dan ”AL”
Qomariayah.

b. Siswa bersama-sama kelompoknya berdidskusi
untuk mencari hukum bacaan”Al ” Syamsiyah dan
”AL” Qomariayah dalam Qs At Takatsur serta cara
membacanya.

c. Perwakilan masing kelompok mempresentasikan
hasil diskusi di depan kelas.

d. Guru memberikan klarifikasi dan penilaian terhadap
masing-masing kelompok.

60 menit
- Ingquire

- Learning -
cmmunity

- Performance

- Penilaian
prosesdan
produk

3 Penutup
a. Melakukan Refleksi
b. Menugaskan siswa untuk menerapkan bacaan ”Al”

Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dalam Qs.At
Takatsur dengan benar.

10 menit
- Refleksi
- Penugasan

Pertemuan ketiga

No
Kegiatan

Waktu Metode

1 Pendahuluan
a. Mengadakan Appersepsi
b. Menjelaskan Kompetensi yang harus di capai dalam

kegiatan pembelajaran.
c. Guru membacakan/menghafalkan surat

10 menit
- Pemodelan

2 Kegiatan  Inti
a. Secara individu siswa membaca surat At Takatsur,

An Nas  dan Al Qoriah
b. Secara individu dalam kelompok sisiwa membaca

surat At Takatsur, An Nas dan Al Qoriah secara
bergantian dan di nilai oleh anggota kelompoknya.

c. Perwakilan masing-nasing kelompok
mempresentasikan hasil penilaian di depan kelas
secara bergantian.

d. Guru memberikan klarifikasi dan penilaian terhadap
masing-masing kelompok.

70 menit
- Inquirry
- Learning

community
- Penilaian

sebaya
- Performance
- Penilaian

proses dan
produk

3 Penutup
a. Melakukan refleksi
b. Menugaskan siswa untuk menyalin Qs.At Takatsur,

An Nas, Al Qoriah dan memberi garis bawah pada
lafat yang terdapat bacaan ”Al” Syamsiyah dan
”Al”Qomariyah

10 menit
- Refleksi
- Penugasan.
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8. Sumber Belajar :            1.  Al Qur’an / Juz Amma
    2.  Buku Tajwid Karya Imam Zarkasi, Ponorogo, Jatim

3.  Buku materi PAI Kelas VII KTSP Penerbit Yudhistira.
4. Kegiatan Pembelajaran PAI 7 A  MGMP PAI SMP Kota

Malang
9. Penilaian :

1. Jenis Tagihan :  a.   Ulangan  harian
b. Tugas

2. Tehnik  : a.   Tes Tulis / Lisan
b. Tugas Individu

3. Bentuk Instrumen            a.   Uraian
b. Unjuk kerja
c. Menyalin

4. Instrumen :
Soal Ulangan Harian  tulis :
1. Jelaskan pengertian hukum bacaan ”Al ” Syamsiyah dan ” Al” Qomariyah
2.  Sebutkan huruf hijaiyah yang termasuk   ”Al ” Syamsiyah dan ” Al” Qomariyah
3. Jelaskan perbedaan antara Al-Syamsiyah dan Al-Qomariyah dilihat dari cara

membacanya!
4. Buat contoh 4 bacaan “Al “ Syansiyah
5. Buat contoh 4 bacaan “ Al“ Qomariyah

Soal Ulangan Harian  lisan
       Bacalah Surat  Ad-duha berulang-ulang sampai hafal.
            Rubrik  penilaian

Nomor Aspek yang di nilai Skor penilaian
1 2 3

1
2
3
4

Makhorijul huruf
Penerapan tajwid
Adabud tilawah
Lancar baca

               Nilai =         Jumlah skor yang di peroleh     x 100  = ................
                                        Jml skor maksimal

Tugs Rumah  di kerjakan di buku tugas.
Carilah hukum bacaan ”Al ” Syamsiyah dan ” Al” Qomariyah   Pada Qs. Adh Dhuha.
Carilah hukum bacaan ”Al ” Syamsiyah dan ” Al” Qomariyah   Pada Qs. Al Adyat.

11. Pedoman Penilaian
Mempraktekkan Bacaan Q.s. Ad-Duha 1-11 dinilai teman sejawat dengan kriteria penilaian:
 1. Makhorijul Huruf : A = Sangat Baik  :  85 – 100
      B = Baik  :  70 -  84
      C = Cukup  :  60 -  69
      D = Kurang  : 59 ke bawah
 2. Penerapan Tajwid : A = Sangat Baik  :  85 – 100
      B = Baik  :  70 -  84
      C = Cukup  :  60 -  69
      D = Kurang  : 59 ke bawah
 3. Adabut Tilawah : A = Sangat Baik  :  85 – 100
      B = Baik  :  70 -  84
      C = Cukup  :  60 -  69
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      D = Kurang  : 59 ke bawah
 4. Lancar baca  : A = Sangat Baik  :  85 – 100
      B = Baik  :  70 -  84
      C = Cukup  :  60 -  69
      D = Kurang  : 59 ke bawah

(D-6.GPAI.Prp.30-04-10)

b. Program Kegiatan Tugas Terstruktur (Pembelajaran Ekstrakurikuler

PAI/Pengembangan Diri)

SMP Negeri 4 Malang menerapkan system paket, kegiatan tugas

terstruktur PAI yang dikembangkan di sekolah ini adalah kegiatan-kegiatan

yang tidak dicantumkan dalam jadwal pelajaran namun dirancang oleh guru

agama Islam dalam silabus atau RPP. Bentuk dari kegiatan ini adalah

pembelajaran ekstrakurikuler. Berkaitan dengan program Pembelajaran

Ekstrakurikuler termasuk kegiatan keagamaan yang sudah berjalan di SMP

Negeri 4 Malang, kepala sekolah menuturkan sebagai berikut:

Sejak saya pertama kali memasuki sekolah ini, satu tahun yang lalu ,
saya jadi kagum dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sini,
ada bunyi musik gending jawa yang enak di dengar, sambutan warga
yang santun, dan jika ada kegiatan keagamaan warga sangat antusias
sampai malam tetap kompak, dan lain-lain. Ternyata setelah saya
pelajari program-programnya ternyata memang disusun sedemikian
rupa,  hal ini sudah menjadi tradisi warga SMP 4 Malang dari tahun ke
tahun. Setelah kami mengumpulkan staf-staf yang ada termasuk
koordinator Agama Islam (Pak Untung Djarwadi) semua ada
programnya katanya. Karena itu saya jadi tertarik dan ingin
memanfaatkan kegiatan yang serupa di Smp ini seperti
mengembangkan meditasi saat menjelang ujian nasional nanti.
(W-1.KS.Prp.15-03-10)

Sementara itu, berkaitan dengan perencanaan pengembangan program

pembelajaran ekstrakurikuler , setiap memasuki tahun ajaran baru seluruh guru

dan pembina ekstrakurikuler diajak duduk bersama untuk membicarakan
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program-program yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan, mereka disuruh

membuat program apa saja yang akan dilaksanakan selama membina ekstra,

berikut harus dicantumkan besaran biaya yang dibutuhkan dan target yang

dihasilkan. Hal ini sebagaimana diutarakan koordinator kurikulum(NQ) sebagai

berikut:

Setiap memasuki liburan semester guru-guru mengikuti kegiatan
workshop yang diselenggarakan sekolah untuk menyusun perangkat
pembelajaran yang didalamnya akan membuat pengembangan silabus
dan sistem penilaian, Rencana pelaksanaan pembelajaran, program
tahunan, program semester, pemetaan materi, analisis standar isi,
kriteria ketuntasan minimal dan lain-lain. Juga termasuk kegiatan
pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler harus ada perangkat
pembelajarannya berikut kriteria penilaian.  Hal ini dilakukan supaya
pada waktu masuk pelajaran guru-guru tidak disibukkan dengan
administrasi pembelajaran. (W-3.Urs.Kur.Prp.14-03-10)

 Sedangkan untuk pembuatan program pembelajaran ekstrakurikuler,

melalui staf koordinator kesiswaan dan koordinator ekstrakurikuler SMP Negeri 4

Malang, akan dikoordinasi tersendiri pada waktu dan jam yang sudah ditentukan

oleh koordinator kesiswaan, untuk membahas masalah silabus dan program

pembelajaran berikut target dan sasaran serta biaya yang dibutuhkan dalam

kegiatan satu tahun ke depan. Untuk menguji kebenaran data diatas, berikut

penuturan pembina ekstra BTA (Baca Tulis Al-Qur’an) SMP Negeri 4 Malang

kepada penulis:

Ketika saya disuruh pak Prapto (koordinator ekstrakurikuler) untuk
mengajar ekstra PAI di SMP 4 ini, Baru disini saya disuruh membuat
silabus, RPP, dan program-program yang akan saya kerjakan untuk
membina ekstra sekaligus saya disuruh membuat target yang akan
dicapai selama satu tahun ke depan. Juga disuruh dalam membuat
program tersebut untuk mencantumkan sistem atau metode yang
digunakan dalam pembelajaran ekstra itu. Serta biaya yang dibutuhkan
dalam melaksanakan program-program tersebut.
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(W-7.Pb.Ekstra.24-03-10)

Pengembangan program pembelajaran dalam bentuk ekstrakurikuler

Pendidikan Agama Islam(PAI) di SMP Negeri 4 Malang, telah dikembangkan

Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) dan Pidato bahasa Arab seperti yang dipaparkan

oleh Koordinator Kurikulum:

Di sini ekstrakurikuler yang mendukung kegiatan pembelajaran
pendidikan Agama Islam adalah BTA dan Pidato Bahasa Arab. Hal ini
diadakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam
membaca dan menulis Al Quran dan Meningkatkan keterampilan
siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab dan kalau bisa ya
meningkatkan prestasi non akademik siswa dalam bahasa Arab alias
bisa juara dalam mengikuti kegiatan lomba yang setiap tahunnya ada
kegiatan lomba 5 bahasa itu(W-3.Urs.Kur.Prp.25-03-10)

 Berkaitan dengan program pengembangan ekstrakurikuler bahasa Arab,

Berikut wawancara penulis dengan pembina ekstra Pidato Bahasa Arab bapak

Mashudi:

 Sebelum saya mengajar ekstra Bahasa Arab ini, saya membuat
program-program yang akan saya ajarkan nanti  karena permintaan
dari pembina kesiswaan begitu. Program-program itu menyangkut;
silabus. Dalam silabus itu saya cantumkan Kompetensi yang harus
dikuasai siswa atau materi yang saya ajarkan, metode yang saya
gunakan, target yang harus dikuasai siswa dan lain-lain. Termasuk
saya membuat rancangan kegiatan ini berdasarkan waktu yang
tersedia, apa saja alat-alat yang saya butuhkan dalam mengajar, berapa
anggaran biaya yang dibutuhkan, dan lain-lain. Hal ini karena memang
saya disuruh seperti itu oleh pak Ndang (Endang Sutisna; tim
pengembang kurikulum). Sedangkan berkaitan dengan sistem
pengajarannya saya tekankan pada aspek khitobahnya untuk sementara
saya menghiraukan aspek nahwunya karena tuntutan ekstra ini adalah
minimal bisa berbicara bahasa Arab. Dan anak-anak bisa berbicara
bahasa arab ketika nanti ada lomba 5 bahasa yang salahsatunya adalah
bisa mengikuti lomba pidato bahasa Arab
(W.7.Pb.Ekstra.Prp.24-03-10).
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 Berkaitan dengan kurikulum yang dipakai dalam pembelajaran

Ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) di SMP Negeri 4 Malang ini,

digunakan kurikulum yang diajarkan di tingkat SMP. Untuk materi BTA

ditekankan pada aspek penguasaan Tajwid terlebih dahulu seperti kompetensi

pada pelajaran PAI SMP.. Berikut penuturan pembina ekstrakurikuler Baca Tulis

Al-Qur’an:

Materi yang saya ajarkan pada ekstrakurikuler BTA saya kembangkan
sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di SMP. Saya lihat pada
SKL (Standar Kompetensi Lulusan) Pendidikan Agama Islam di SMP
aspek Al-Qur’an, ternyata menekankan pada penguasaan ilmu Tajwid,
maka saya menyusun silabus ini banyak saya tekankan pada ilmu
tajwid. Sedangkan pengembangannya nanti sesekali saya ajari qiro’ah,
tentu saja jika nanti anak-anak sudah banyak yang lancar baca dan
fasih dalam bacaannya. Hal ini saya lakukan untuk mengisi acara-acara
peringatan hari besar keagamaan Islam yang biasanya dibuka dengan
pembacaan ayat suci Al-Qur’an(W-7.Pb.Ekstra.Prp.24-03-10)

c. Program Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur

Kegiatan mandiri tidak terstruktur yang dikembangkan di SMP Negeri 4

Malang adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru Agama Islam

namun tidak dicantumkan dalam jadwal pelajaran. Berkaitan dengan program ini,

semuanya telah dirancang oleh guru Pembina dan pengurus Organisasi Siswa

Intra Sekolah(OSIS) dibawah koordinasi urusan kesiswaan dan pembina OSIS

seksi bidang (Sekbid) ketaqwaan dalam satu pendidikan dan pelatihan (Diklat)

yang disebut dengan Latihan Dasar dan Kepemimpinan Siswa (LDKS) setelah

mereka dipilih dalam pemilihan pengurus OSIS yang pelaksanaannya dilakukan

dengan pemilu langsung, sangat demokratis, dengan melibatkan seluruh siswa

SMP Negeri 4 Malang. Seperti yang dipaparkan koordinator kesiswaan kepada

penulis:
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 Sejak saya ditunjuk teman-teman guru untuk menjadi koordinator
kesiswaan di sini, saya hanya meneruskan tradisi yang sudah-sudah
dalam memilih kepengurusan OSIS. Dimana setiap tahun menjelang
kepengurusan OSIS lama berakhir, saya mengumpulkan anak-anak
untuk saya mintai kesediaan mereka menjadi pengurus OSIS. Hasilnya
setelah mereka mendapat persetujuan orang tuanya, baru saya nyatakan
mereka bersedia untuk menjadi pengurus OSIS. Setelah menjaring
lewat perwakilan kelas yang setiap kelasnya dipilih 2 orang yang
bersedia, maka pada waktu pemilihan terdapat beberapa calon ketua
OSIS. Kemudian setiap calon ada tim sukses mengadakan kampanye
lewat selebaran atau tulisan-tulisan yang ditempel di setiap sudut papan
pengumuman. Kemudian disediakan waktu khusus untuk memaparkan
program satu tahun ke depan termasuk visi dan misi jika menjadi ketua
OSIS dalam sidang pleno yang dihadiri perwakilan pengurus kelas
masing-masing 2 orang , pengurus OSIS lama yang jumlahnya sekitar
45 orang , dan  pembina OSIS yang jumlahnya sekitar 10 pembina.
Kemudian besoknya diadakan pemilihan ketua OSIS secara langsung
oleh semua siswa dengan mencontreng  salah satu calon yang ada pada
surat suara.
Setelah terpilih satu calon suara terbanyak, maka pada hari berikutnya
diadakan pelantikan pengurus OSIS yang baru terpilih. Setelah
pelantikan tersebut, tidak lama kemudian mereka harus mengikuti
Diklat LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa) selama tiga hari.
Pada saat inilah semua pengurus OSIS membuat program-program
sesuai dengan 8 seksi yang ada dalam kepengurusan OSIS tersebut.
Untuk seksi ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, biasanya yang
paling banyak programnya, karena kita tahu sendiri bahwa seksi
ketaqwaan ini yang paling menonjol ada 3 agama besar di Indonesia.
Yakni; Islam, Kristen, dan Katholik. Tentu dengan merangkum setiap
acara keagamaan harus diperingati, maka setidaknya setiap tahunnya
program-program ketaqwaan ini ada 20 an kegiatan baik yang
diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah
(W-4.Urs.Sis.Prp.23-03-10).

Program-program ketaqwaan yang dikembangkan  di SMP Negeri 4

Malang, selain program OSIS dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, juga

dikembangkan budaya religius yang setiap harinya harus menjadi budaya di

kawasan SMP Negeri 4 Malang.

Program kegiatan yang termasuk dalam kategori mandiri tak terstruktur di

SMP Negeri 4 Malang adalah kegiatan keagamaan yang dirancang oleh Osis
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dalam bentuk pembiasaan suasana religius di kawasan sekolah dalam bentuk

pembiasaan sholat Jum’at , kegiatan keputrian dan kegiatan-kegiatan lain yang

dirancang oleh Osis

Semua program kegiatan mandiri tak terstruktur dalam bentuk budaya

religius yang ada di SMP Negeri 4 Malang disusun berdasarkan perencanaan yang

matang, sehingga job discribtion ketika pada saat pelaksanaan sudah benar-benar

jelas dan terprogram. Seperti penuturan Guru pembina keputrian(FD) kepada

penulis:

Ketika saya dan teman-teman dipercaya membina kegiatan keputrian
disini, kami pertama kali memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang
dijalankan KiASS secara umum dalam bentuk proposal, kala itu Pak
Untung yang memanggil kami, pada saat itu pak Untung sebagai
pembina keagamaan putra sebelum pak Kirman yang sekarang,
akhirnya setelah kami ajukan proposal, oleh pak untung disuruh
membuat reng-rengan program yang akan diajarkan. Maka proposal
tersebut saya ganti semacam rencana pembelajaran tetapi dalam bentuk
silabus yang isinya hanya materi, tujuan dan penanggungjawab
kegiatan yang mengacu pada jadwal kegiatan Jum’at yang dibuat oleh
OSIS. Lihat lampiran.(W-8.Pb.Putri.Prp.19-03-10)

 Selanjutnya, terkait dengan perencanaan program kegiatan keputrian

Ketua OSIS(NK) selaku pelaksana kegiatan jum’at siang di sekolah,

menyampaikan kepada penulis sebagai berikut:

….program kegiatan Jum’at di sekolah sudah kami susun, tetapi hanya
pada kegiatan jum’at atau jadwal kegiatan jum’at bukan jadwal
keputrian, nah yang keputrian menyesuaikan saja dengan tema-tema
atau judul yang ada dalam khutbah. Kemudiaan yang berhubungan
dengan kegiatan keagamaan yang ditangani OSIS sudah ada
sebelumnya kami rancang ketika kami mengadakan latihan dasar
kepemimpinan dulu. Sehingga secara garis besar kegiatan keagamaan
yang dikembangkan di SMP Negeri 4 ini ditangani oleh OSIS dengan
pembina masing-masing seksi, kalau pembina ketaqwaan Agama islam
ya Pak Kirman sendiri kan?(W-9.Pg.Osis.Prp.19-03-10)
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 Dari pemaparan program keputrian tersebut, diperoleh dokumen silabus

seperti dibawah ini:

Tabel  4.6
Rencana Kegiatan Kajian Keislaman Keputrian SMP Negeri 4 Malang

 Tahun ajaran 2009-2010

Hari/
Tanggal

Pertemuan/
Materi

Kisi-kisi dan Target Keterangan

1 Jum’at Pertemuan 1
Jadikan
imanmu 100%
part 1

1. Siswa mengetahui mengapa beriman
kpd Allah;bisa beriman dgn cara yg
benar

2. Menyadarkan siswa bahwa ALLah
adalah Al Kholiq, Al
Muddabbir(memahami hakikat cinta
kpd Allah)

3. Memberi kesadaran bahwa tujuan
dari hidup ini adalah beribadah
kepada ALLah (Ihsanul
Amal),shg siswa senantiasa
berupaya untuk meningkatkan rsa
keimanannya dgn banyak belajar.

Di kelas

2 Jum’at Pertemuan 2
Jadikan
imanmu 100%
part 2

1. Tumbuh dalam jiwa siswa rasa cinta thd
ortu,guru,teman,dan lingkungan tempat
dia berada.

2. Siswa  memahami bahwa Iman
berarti cinta, Buah rasa iman
adalah cinta dan ta’at kepada
Allah.

Di kelas

3 Jum’at Pertemuan 3
Valentine
Undercover

1. Siswa memahami budaya valentine
tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman

2. Siswa memahami arti cinta yang sejati,
yaitu cinta karena Allah

3. Siswa memahami cara bergaul yang
islami dan menghindar dari pergaulan
yang rusak

Bersama

4 Jum’at Pertemuan 4
Rasulullah
Idola
Sepanjang
Masa part 1

1. Remaja mampu memilih idola yang
benar dengan mengidolakan Rasulullah

2. Rasulullah adalah teladan
manusia sepanjang masa dan
memiliki mukjizat Al-Quran
sebagai petunjuk hidup manusia

Di kelas

5 Jum’at Pertemuan 5
Hakikat hidup
muslim

1. Siswa memahami makna 2 kalimat
syahadat

2. Siswa mengetahui tujuan hidup manusia
di dunia

Bersama

6 Jum’at
12 Maret

Pertemuan 6
Rasulullah

Idem dengan no  4 Di kelas
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2010 Idola
Sepanjang
Masa part 2

7 Jum’at
19 Maret
2010

Pertemuan 7
Al-Qur’an is
the diary part 1

1. Memahami bukti kebenaran al qur’an
2. Memahami keutamaan paham dan

belajar al qur’an
3. Memahami al qur’an sebagai pedoman

Di kelas

8 Jum’at Pertemuan 8
Al-Qur’an is
the diary part 2

Idem Di kelas

9 Jum’at Pertemuan 9
AMT : Islam
bikin hidup
lebih hidup

1. Siswa menjadi lebih yakin bahwa hanya
Islam yang akan membawa keselamatan
dan kemuliaan

2. Siswa menjadi peka dengan kondisi
remaja islam yang lain dan kondisi umat
pada umumnya

3. Siswa termotivasi dalam melakukan
perintah-perintah Allah (ibadah dan
amal kebaikan)

Bersama

10 Jum’at Pertemuan 9
Hari
Akhir,Kita dan
Amal Kita

1. Siswa merasakan dahsyatnya Hari Akhir
2. Siswa memahami bahwa hanya Allah

yang mengetahui kapan datangnya ajal
dan hari kiamat

3. Siswa memahami bahwa ada
pertanggung  jawaban amal qt
pada hari akhir

Di kelas

11 Jum’at Pertemuan 10
Qadha dan
Ikhtiar part 1
“NGGAK
AKAN LARI
GUNUNG
DIKEJAR”

1. Siswa tahu beda wilayah ikhtiyar
dengan qadha (ketetapan) dari Allah

2. Siswa tahu pentingnya ikhlas dalam
menerima qadha Allah

3. Siswa tahu akan adanya
pertanggung jawaban terhadap
apa yang dilakukan dalam
wilayah ikhtiyar (kaidah
kausalitas).

Di kelas

12 Jum’at Pertemuan 10
Qadha dan
Ikhtiar part 2
“NGGAK
AKAN LARI
GUNUNG
DIKEJAR”

Idem Di kelas

13 Jum’at Pertemuan 11
Riview materi
(Kajian,Quiz )

Siswa dapat mengingat serta
mempunyai pemahaman terhadap
materi-materi yang telah diberikan

Di kelas

14 Jum’at Pertemuan 12
Kajian
Motivasi dan
closing
Keputrian

1. Siswa termotivasi supaya cinta kepada
Ilmu sehingga terus belajar Islam

2. Siswa termotivasi untuk mengamalkan
seluruh materi yang telah didapatkan

3. Siswa dapat menyimpulkan beberapa
poin yang didapatkan dari kajian
keputrian

4. Siswa dapat menyumbangkan masukan

Bersama
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untuk penyelenggaraan kajian
selanjutnya.

(D-8.Pb.Putri.Prp.30-04-10)

Selain program di atas, kegiatan mandiri tak terstruktur yang ada di SMP

Negeri 4 Malang juga dikembangkan religious culture (pembudayaan nilai-nilai

agama) meliputi; (1). Budaya 3 SAS (Salam, Salim, Senyum, Ambil Sampah),

(2). Budaya Jum’at Bersih, (3). Halal Bihalal, (4). Peringatan hari Besar Islam

(PHBI), (5). Santunan Kematian, (6). Santunan Anak Yatim, (7). Budaya Anjang

Sana keluarga Dewan Guru dan Karyawan, (8) Budaya Tasyakuran, (9). Budaya

beramal jariyah setiap jum’at, (Berbusana Muslim/ah pada hari Jum’at)

Terkait dengan perencanaan kegiatan ini, koordinator kurikulum

menuturkan sebagai berikut:

Kami membagi program pembelajaran kurikulum itu menjadi 2
bagian. Satu untuk program pembelajaran intrakurikuler atau
kurikulum yang terstruktur, dua untuk program pengembangan diri
yang pelaksanaannya tidak dicantumkan dalam struktur kurikulum,
namun dilaksanakan di luar jam pelajaran dalam bentuk kegiatan
ekstrakurikuler. Untuk program pembelajaran yang masuk dalam
struktur kurikulum, kami memberikan keluasan kepada masing-masing
guru untuk mengembangkan mulai dari perencanaan membuat silabus,
RPP, menggunakan metode pada saat mengajar maupun membuat
kriteria penilaian. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan diri kami
serahkan kepada masing-masing guru yang menanganinya tetapi harus
mengacu pada aturan yang ditentukan. Misalnya pengembangan diri
dalam bentuk ekstra BTA(Baca Tulis Al-Qur’an), harus sesuai dengan
tujuan pembelajaran PAI, Pramuka harus sesuai dengan tujuan
pembentukan kedisiplinan yang disesuaikan dengan Mapel PKn, dan
lain-lain. Adapun yang terkait dengan budaya-budaya yang
dikembangkan disini itu masuk dalam program spontanitas termasuk
kerja bhakti, jum’at bersih, ta’ziyah, santunan kematian, santunan
fakir-miskin, budaya salim dan lain-lain. Termasuk membudayakan
berbahasa Inggris pada hari jum’at dan berbahasa Jawa pada hari
Sabtu.(W-3.Urs.Kur.Prp.04-04-10)
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Dari paparan diatas menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan

program pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang yaitu:

 1. Pengembangan program kegiatan tatap muka dalam bentuk: a.

Pembelajaran Intrakurikuler PAI di Kelas dimulai dengan pengembangan silabus,

rencana tahunan, program semester dan persiapan mengajar dalam bentuk

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana pengembangan program

pembelajaran disusun berdasarkan SK-KD dan disesuaikan dengan kalender

pendidikan yang berlaku, jadwal pelajaran sekolah yang bersangkutan dan sarana

yang tersedia. b.pembelajaran ekstrakurikuler PAI dikembangkan oleh

koordinator kesiswaan beserta pembina ekstra dan pengurus OSIS bidang

ketaqwaan. Dimulai dari pemilihan anggota  OSIS bidang ketaqwaan , latihan

Dasar Kepemimpinan OSIS, dan rapat koordinasi dengan para pembina OSIS dan

pembina Ekstrakurikuler. Sedangkan program ekstrakurikuler yang mendukung

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang adalah Baca

Tulis Al-Qur’an (BTA) dan pidato bahasa Arab.

2. Pengembangan program dalam bentuk kegiatan tugas terstruktur dalam

bentuk pembiasaan IMTAQ, pembiasaan sholat Jum’at di sekolah, dan bimbingan

keputrian dirancang oleh guru Agama islam dan dibina oleh kelompok kajian

Islam KIASS (Kreatifitas Insan Anak Sholeh dan Sholehah).

3. Pengembangan program mandiri tak terstruktur yaitu pembiasaan

suasana religius di kawasan sekolah dirancang oleh pengurus Osis bidang

ketaqwaan dan dilaksanakan oleh seluruh siswa dan guru yaitu; (a). Budaya 3

SAS (Salam, Salim, Senyum, Ambil Sampah), (b). Budaya Jum’at Bersih, (c).
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Halal Bihalal, (d). Peringatan hari Besar Islam (PHBI), (e). Santunan Kematian,

(f).Santunan Anak Yatim, (g). Budaya Anjang Sana keluarga Dewan Guru dan

Karyawan, (h).Budaya Tasyakuran, (i). Berseragam busana muslim dan

(j).Budaya beramal jariyah setiap jum’at.

 Teknis pengembangan silabus yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan

cara mengajak semua guru melakukan rapat kerja khusus untuk mengembangkan

silabus, dimulai dengan pemberian orientasi dan pengarahan dari kepala sekolah,

dilanjutkan dengan orientasi dari nara sumber, kemudian diteruskan pada diskusi,

semua guru diberi waktu untuk membuat pengembangan silabus mata pelajaran

yang dibinanya secara berkelompok sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang

agar diketahui tingkat pemahaman mereka, kemudian diadakan penilaian kembali

untuk presentasi dihadapan semua peserta. Setelah usai, semua guru diminta

menyempurnakan pengembangan silabus, dan harus sudah jadi sebelum

memasuki tahun pelajaran baru.

2. Pelaksanaan Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI)

 SMP Negeri 4 Malang merupakan salah satu sekolah negeri favorit selain

SMP Negeri 1, 3 dan 5 yang ada di wilayah Kota Malang. Dalam melaksanakan

kegiatan pengembangan program pembelajaran PAI, mengikuti prosedur yang

berlaku di SMP Negeri 4 Malang, yaitu dengan mengorganisasikan dan

mengarahkan pengembangan program pembelajaran dengan mengacu pada

kegiatan tatap muka, kegiatan tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tak
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terstruktur. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pembelajaran Intrakurikuler dan

Ekstrakurikuler serta pembiasaan Imtaq dan pembudayaan suasana religius.

a. Program Kegiatan Tatap Muka (Pembelajaran Intrakurikuler PAI )

 Pelaksanaan pengembangan program kegiatan tatap muka dalam bentuk

pembelajaran Intrakurikuler PAI di SMP Negeri 4 Malang mengikuti prosedur

yang ditetapkan oleh kurikulum yang mengacu pada KTSP SMP 4 Malang,

sebagaimana dinyatakan oleh kepala  SMP Negeri 4 Malang sebagai berikut:

Pengembangan program pembelajaran PAI  di SMP Negeri 4 Malang
ini telah diatur oleh urusan kurikulum untuk kegiatan pembelajaran di
kelas (intrakurikuler) dengan 2 jam pelajaran per minggu. Sedangkan
untuk kegiatan ekstrakurikuler diatur oleh kurikulum dengan
pertimbangan unit kesiswaan dan pembina ekstrakurikuler PAI dengan
ekuivalen 2 jam pembelajaran perminggunya.(W-1.KS.Plp.12-02-10)

Pelaksanaan pengembangan program pembelajaran PAI di SMP Negeri 4

Malang dilakukan dengan cara mengorganisasikan dan mengarahkan program-

program serta melaksanakan pembelajaran PAI di kelas dengan tahapan :

Pendahuluan, Kegiatan Inti, dan Penutup. Secara garis besar materi pembelajaran

PAI dikelompokkan menjadi lima aspek yaitu Al-Qur’an/Hadis, aspek aqidah,

aspek akhlak, aspek ibadah, aspek tarikh. Bentuk pengorganisasiannya seperti

tabel berikut:

Tabel  4.7
Pengorganisasian Materi Pembelajaran PAI SMP Negeri 4 Malang

T.P.2009/2010

AL-QUR’AN KEIMANAN

1. Menerapkan hukum bacaan Al
Syamsiyah  dan Al  Qamariyah

2. Menerapkan hokum bacaan Nun
mati /Tanwin dan Mim mati

1. Meningkatkan keimanan kepada
Allah Swt.   melalui pemahaman
sifat-sifat-Nya

2.  Memahami Asmaul Husna
3. Beriman kepada malaikat-malaikat
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3. Menerapkan hukum bacaanqolqolah
dan Ra’

4. Menerapkan hokum bacaan Mad
dan Waqaf

5. Memahami ajaran Al-Qur’an surat
At-Tin

6. Memahami Al-Qur’an surat Al-
Insyirah.

Allah dan memahami tugasnya
4. Beriman kepada kitab-kitab allah

swt dan memahami arti beriman
kepadanya

5. Beriman kepada rasul-rasul Allah
Swt dan memahami arti beriman
kepadanya

6. Beriman kepada hari akhir dan
memahami arti beriman kepadanya

7. Beriman kepada qadha dan qadar
Allah Swt dan memahami arti
beriman kepadanya.

AKHLAK

1. Membiasakan perilaku  terpuji (Tawadhu’, Taat, Qonaah dan Sabar)
2. Membiasakan perilaku terpuji (Kerja keras, tekun, ulet dan teliti)
3. Membiasakan perilaku terpuji (Zuhud dan Tawakkal)
4. Menghindari perilaku tercela (Ananiah, ghadab, hasad, ghibah &

Namimah)
5. Membiasakan perilaku terpuji ( Adab makan dan minum)
6. Menghindari perilaku tercela ( Dendam dan Munafik)
7. Membiasakan perilaku terpuji ( Qonaah dan Tasamuh )
8. Menghindari perilaku tercela (Takabur)

FIQH/IBADAH TARIKH

1. Memahami ketentuan Thoharoh
2. memahami tata cara sholat wajib
3. Memahami tata cara sholat jama’ah

dan munfarid
4. Memahami tata cara sholat Jum’at
5. Memahami tata cara sholat jama’

dan qashar
6. Mengenal tata cara sholat sunah
7. Memahami macam-macam sujud
8. Memahami tata cara puasa
9. Memahami Zakat
10. Memahami hokum islam tentang

hewan sebagai sumber bahan
makanan

11. Memahami hokum Islam tentang
Haji dan Umrah

12. Memahami tata cara berbagai
sholat sunnah (berjama’ah dan
Munfarid)

1. Memahami sejarah Nabi
Muhammad SAW.

2. Memahami sejarah Nabi
Muhammad SAW.

3. Memahami sejarah Nabi
Muhammad SAW.

4. Memahami sejarah dakwah Islam
5. Memahami perkembangan Islam di

Nusantara
6. Memahami sejarah tradisi Islam di

Nusantara.

(D-6.GPAI.Plp.30-04-10)
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Tahapan-tahapan pembelajaran PAI di kelas dilakukan oleh guru PAI

dengan teknik dan strategi pembelajaran seperti yang dibuat dalam Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tetapi tidak sama persis seperti apa yang ada

dalam skenario pembelajaran, tentu dengan modifikasi dan penambahan sesuai

dengan situasi kelas pada saat itu. Lebih jelasnya  dapat dilihat dalam observasi

peneliti sebagai berikut:

Pada pukul 08.00. Pak Untung memasuki kelas IX F, anak-anak
serentak berdiri memberi ucapan salam dipimpin oleh ketua kelasnya
sambil memberi aba-aba “memberi saalam” terdengar suara serentak
“Assalaamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh” kemudian Pak
Untung menjawab “wa’alaikum salaam warohmatullahi
wabarokaatuh” dilanjutkan dengan aba-aba lagi dari ketua kelas
dengan mengucapkan “Berdoa’a mulai!” anak-anak berdoa’a kurang
lebih 3 menit lamanya sambil membaca teks do’a belajar yang
disiapkan sebelumya.

Pukul 08.05. Pak Untung berdiri sambil melihat-lihat suasana kelas
kemudian menanyakan siswa yang tidak hadir pada hari itu   “anak-
anak, adakah temanmu yang tidak hadir saat ini?” anak-anak dengan
serentak menjawab “ ada pak, yaitu Kivlan” ada apa  dengan Kivlan?
Tanya Pak Untung, “sakit pak “jawab anak-anak. Kemudian Pak
Untung kembali ke tempat duduknya sambil menulis sesuatu.

Kemudian Pak Untung berdiri lagi  dan berjalan menuju papan tulis
dengan menulis “ Bab VIII. Al-Qur’an Surat Al-Insyirokh” selesai
menulis, Pak Untung menghadap ke siswa sambil memberi kultum
terkait dengan penjelasan isi kandungan surat Al-Insyirakh. Setelah
kultum, selanjutnya pembacaan Al-Qur’an secara berjamaah dipimpin
oleh siswa yang bertugas secara bergiliran yang jadwalnya sudah
diatur oleh ketua kelas. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari
guru tentang kandungan ayat yang tersirat di dalamnya, kemudian Pak
Untung menjelaskan isi kandungan ayat dihubungkan dengan materi
yang akan dipelajari yang diselingi dengan pertanyaan secara
bergiliran kepada setiap siswa.

Pada pukul 08.15. Pak Untung membagi kelompok diskusi dimana
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. “sebelum kita bahas
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lebih lanjut materi kita pada hari ini, silakan kalian membentuk
kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang!”
perintah Pak Untung kepada anak-anak . sambil menunggu anak-anak
membagi kelompok, pak Untung menyiapkan kertas yang berisi
pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan. Sambil berdiri dan
menatap ke siswa, beliau bertanya lagi “apakah semua kelompok
sudah siap?” anak-anak menjawab “sudah pak” “ada berapa
kelompok?” tanya pak untung dengan tegas. “ada 10 kelompok pak”
jawab ketua kelas yang masuk kelompok 1.

Pukul 08.25. Pak Untung menyuruh masing-masing kelompok supaya
memilih ketua dan sekretaris diberi waktu 2 menit. Anak-anak
berdiskusi memilih ketua dan sekretaris yang nantinya bertugas
memimpin jalannya diskusi dan merangkumnya. Kemudian pak
Untung mendatangi salah satu kelompok yang belum terpilih ketua dan
sekretaris, sambil bertanya: “kenapa belum terpilih ketua dan
sekretaris?” salah satu siswa menjawab: “tidak ada yang mau pak !”.
akhirnya Pak Untung menunjuk satu siswa laki-laki sebagai ketua dan
satu siswa perempuan sebagai sekretaris dalam kelompok tersebut.

Pukul 08.30. Pak Untung menyuruh masing-masing ketua kelompok
mengambil kertas yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pak Untung.
“silakan ketua kelompoknya mengambil soal-soal diskusi kedepan”
perintah pak Untung. Anak-anak mengambil kertas ke pak Untung
kemudian diperlihatkan kepada kelompoknya masing-masing. Anak-
anak memperhatikan perintah pak Untung dengan seksama dengan
santai anak-anak mengerjakan secara kelompok selama 40 menit .
sambil mengamati jalannya diskusi kelompok, pak Untung
menyiapkan daftar penilaian diskusi kelompok sambil menilai secara
kelompok.

Pukul 09.10 diskusi kelompok diakhiri, masing-masing kelompok
melaporkan kepada pak Untung bahwa telah selesai mengerjakan
semua pertanyaan yang didiskusikan. Akhirnya pak untung memberi
penguatan dalam materi Al-Qur’an surat Al-Insyirokh 1-8. dan
membahasnya kembali petemuan yang akan datang dengan presentasi
masing-masing kelompok maju ke depan. Sambil terdengar bel
berbunyi tanda jam pelajaran ke 3-4 berakhir. Pak Untung memberi
salam.
(O-6.GPAI.Plp.18-04-10)

Selain itu, dalam observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 20
April 2010 khususnya pada kelas IX A ditemukan, guru pada kegiatan
awal , sempat memberi tugas pada siswa pada tatap muka sebelumnya,
guru terlebih dahulu memeriksa dan mengembalikan pekerjaan rumah
siswa serta mengomentari jawaban mereka. Komentar ini tentunya
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dalam rangka mengoreksi (meluruskan) jika jawaban mereka kurang
tepat. Sesekali dalam komentar guru juga, dalam bentuk reward verbal
jika terdapat jawaban siswa yang sudah tepat.
(O-6.GPAI.Plp.20-04-10)

Sedangkan untuk kelas IX B, guru PAI memulainya dengan doa
bersama, dilanjutkan dengan tadarrus berjamaah beserta pembacaan
terjemahnya yang dipimpin langsung oleh guru. Setelah itu, guru
memberikan sedikit penjelasan tentang makna yang terkandung dalam
ayat yang baru saja mereka baca.Kegiatan selanjutnya adalah kultum
dari guru yang akan mengajar. Guru yang  membawakan kultum ini
bebas memilih tema apa yang akan disampaikan di depan kelas.
Dengan model ini, siswa diharapkan mampu bisa mencontohnya yang
pada akhirnya siswa diberi  tugas untuk melaksanakan kegiatan
tersebut  selama 7-10 menit.  Selanjutnya guru memberi appersepsi
dengan tanya jawab seputar kultum yang dibawakan tadi tentu saja
materinya sudah disesuaikan dengan bab yang akan dibahas.
(O-6.GPAI.Plp.18-04-10)

Dalam kaitannya dengan kegiatan inti pembelajaran, terdapat berbagai

teknik dan cara yang ditemui pada penyampaian pembelajaran PAI oleh masing-

masing guru di SMP Negeri 4 Malang. Pada kelas VII misalnya, setelah guru

mengadakan kegiatan awal seperti kultum, tadarrus, dan penjelasan makna yang

terkandung dalam ayat , guru kemudian menjelaskan beberapa konsep-konsep dan

pokok-pokok materi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini nampak dalam

observasi penulis pada tanggal 25 April 2010 di kelas VII G sebagai berikut:

Pada Pukul 06.30 anak-anak kelas VII G berbaris di depan kelasnya.
Secara bergantian, siswa laki-laki terlebih dahulu memasuki kelas
disusul siswa perempuan. Kemudian Pak Untung masuk kelas. Dalam
keadaan berdiri, ketua kelas VII G, Della Maulida menyiapkan teman-
temannya sambil memberi salam kepada bapak Guru. Kurang lebih 3
menit dalam berdoa, siswa dengan khidmat membaca teks do’a yang
dipersiapkan sebelumnya di laci mejanya masing-masing.

Pukul 06.35. Pak Untung menjelaskan tentang konsep-konsep dan
garis besar pokok materi, yang kemudian sering diselingi dengan
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lontaran pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk
mengeluarkan pendapatnya. Hampir sering terlihat memberi
pertanyaan kepada siswa yang sifatnya terbuka sehingga memotivasi
siswa untuk mengeluarkan pendapatnya.
Selanjutnya, pada pukul 07.00. Pak Untung membagi tugas dengan
tema atau kompetensi/sub kompetensi yang berbeda-beda sesuai
dengan target kurikulum pada kelas VII, yang dibagi dalam beberapa
kelompok, untuk didiskusikan pada pertemuan berikutnya, yang
tentunya terkait dengan kompetensi yang telah dijelaskan. Pada saat
itu, Pak Untung menerapkan metode ceramah plus yaitu disamping
menggunakan ceramah secara langsung diselingi dengan tanya jawab
di tengah-tengah penjelasan selama kurang lebih 30 menit sambil
menulis dalil-dalil Al-Qur’an yang terkait dengan materi pada saat itu
yaitu tentang Akhlak terpuji.
Pada pukul 07.30. Pak Untung memberi tugas untuk mengerjakan soal-
soal yang ada di LKS selama 15 menit berlangsung. Sangat kelihatan
Pak Untung agak serak suaranya sambil sesekali menatap wajah salah
satu siswa yang mau minta ijin keluar.
Pukul 07.45 anak-anak kelihatan agak ramai karena sebagian sudah
selesai mengerjakan. Selanjutnya Pak Untung bertanya kepada siswa:
“Apakah sudah selesai semua” dengan sigap ketua kelas menjawab:
“sudah pak”. Kalau begitu mari kita bahas satu persatu dari pertanyaan
tersebut. Maka, selama kurang lebih 5 menit seluruh pertanyaan sudah
dibahas. Dan tepat pukul 07.50 proses belajar mengajar di kelas VII G
diakhiri. Sebelum salam Pak Untung masih memberi PR dengan satu
perintah membuat rangkuman dengan menyebutkan akhlak baik dan
akhlak buruk yang pernah dilakukan oleh siswa selama satu minggu ke
depan.
(O-6.GPAI.Plp.25-04-10)

Dalam pembelajaran di kelas IX, ada sesuatu yang unik dalam

pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan metode diskusi yang sifatnya

menantang kreativitas siswa. Bentuk rangsangan dan tantangan ini tentunya

bersifat akademis. Guru memotivasi siswa untuk dapat tampil menjadi kelompok

‘the excellence’ lewat diskusi di kelas. Kriteria penilaian sebagai kelompok

terbaik ini, dengan melihat bahasan dan isi makalah dan penampilan kelompok

dalam presentasi makalah. Selanjutnya kelompok yang tergolong ‘the excellence’

akan mewakili kelasnya untuk mempresentasikan makalah terbaiknya dihadapan
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seluruh teman-temannya yang muslim (terutama kelas IX), pada pelajaran

pembiasaan Imtaq  yang diselenggarakan setiap Jumat siang satu jam pelajaran

menjelang pulang jam ke 5 (jam 10. 200 sampai dengan 11. 00 Wib lihat

lampiran).

Berbeda halnya dengan model pembelajaran PAI kelas VIII pada kegiatan

awalnya tidak dimulai dengan kultum. Setelah mengadakan tadarrus berjamaah,

pada kegiatan awal sebagaimana dijelaskan di atas, guru kemudian menjelaskan

materi yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Sepert nampak dalam observasi

peneliti pada tanggal 30 April di kelas VIII A sebagai berikut:

Pada pukul 07.50 pak Untung memasuki kelas VIII A. Pada kegiatan
pembelajarannya, Pak Untung  memulai pelajaran dengan mengaitkan
antara ayat yang akan dipelajari dengan yang akan dibaca pada
tadarrus,. Setelah melakukan kegiatan awal seperti yang dijelaskan di
atas, seperti tadarus, mengoreksi pekerjaan siswa, kemudian pak
Untung meminta siswa untuk mengulang-ulang bacaaan ayat tersebut
sampai menghafalnya, dimulai dengan membaca secara berjamaah
kemudian diteruskan dengan membaca sendiri-sendiri. Sambil
membaca ayat tersebut, pak Untung menyimak dengan seksama dan
kemudian mengoreksi bacaan siswa dengan memberi contoh bacaan
yang benar/fasih sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid, setelah itu pak
Untung meminta siswa menirukan bacaan  tersebut.

Kegiatan selanjutnya, pukul 08.00 pak Untung meminta siswa
menunjukan kata-kata sulit dalam ayat dan dilanjutkan mengartikan
kata tersebut secara bersama-sama. Ada 3 siswa yang disuruh pak
untung untuk menjelaskannya tetapi ketiga siswa ini nampak belum
siap. Setelah semua kata sulit diartikan, pak Untung meminta siswa
lain untuk menjelaskan hukum tajwid yang terdapat dalam ayat
tersebut. Disamping menjelaskan hukum tajwid, pak Untung sesekali
melontarkan pertanyaan kepada siswa tentang apa yang baru saja
dijelaskan, Selanjutnya pak Untung meminta masing-masing siswa
untuk menyalin ayat dan hadis dengan tulisan mereka sendiri, guna
melatih kecakapan siswa menulis ayat.
(O-6.GPAI.Plp.30-04-10)
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Dalam pembelajaran intrakurikuler PAI, pada dasarnya model

pembelajaran di kelas reguler tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di

kelas bilingual (VII A) Hanya saja kelas bilingual banyak materi pengembangan

karena kelas ini secara akademik diatas rata-rata kelas regular dan kelas seni. Pada

umumnya guru PAI tidak  membedakan , karena silabus dan RPP nampaknya

untuk mata pelajaran PAI tidak dituntut banyak, kecuali mata pelajaran yang

diujinasionalkan. Disamping ada jam tambahan juga ada kursus-kursus.

Terkait dengan aktivitas pembelajaran PAI yang dilakukan oleh Guru

Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang ini, ketua kelas VII G, Della Maulida

mengatakan:

Saya merasa senang diajar oleh pak Untung, karena setiap kali ngajar,
pak Untung selalu memberi kultum (ceramah) yang menggugah hati
teman-teman. Selalu mengingatkan pentingnya membaca al_Qur’an ,
sholat dan menghormati orang tua. Tiga masalah itu sering kali
diingatkan oleh pak Untung. Disamping itu pak Untung termasuk guru
yang sangat sabar dan telaten untuk ngajari yang tidak bisa baca al-
Qur’an, yang belum bisa bacaan sholat, dan dengan rela pak Untung
mau menyempatkan ngajari anak-anak yang belum bisa ngaji di
Masjid Sekolah. (W-11.Sis.Plp.21-04-10)

Lebih lanjut, salah satu siswa kelas VIII A yang juga pengurus Osis seksi

ketaqwaan (NZ) mengatakan:

Saya suka dengan model mengajar yang diterapkan oleh guru-guru
Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang ini. Baik pak Untung atau pak
Kirman sama-sama mempunyai kelebihan. Kalau pak Untung sangat
tegas terhadap siswa yang melakukan pelanggaran, ini berarti sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Hal ini sering dikatakan
oleh pak untung kepada teman-teman di kelas.”Jika kalian ingin sukses
dunia akhirat, maka tegakkan kedisiplinan” demikian sering diutarakan
oleh pak Untung dan itu sangat aku sukai pak. Kemudian saya suka
dengan cara mengajarnya pak Kirman. Karena setiap pertemuan pasti
membawa laptop ke kelas , sehingga anak-anak itu tidak bosan dengan
ceramah thok. Lagi pula pak kirman juga sering humor, nyantai, dan
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tidak pernah marah-marah di kelas VIII A ini. Dan yang lebih penting
pak kirman ini mau diajak curhat tentang keagamaan di luar dari tema
yang disampaikan di kelas. (W-11.Sis.Plp.18-04-10)

Terkait dengan prosedur penetapan guru yang akan mengajar intra maupun

ekstrakurikuler mata pelajaran PAI, SMP Negeri 4 Malang juga mengikuti

prosedur yang telah ditetapkan oleh koordinator kurikulum dengan melihat SK

pengangkatan dari Dinas Pendidikan atau  Departemen Agama, juga dari instansi

lain yang sangat berkompeten terutama untuk guru ekstrakurikuler seperti

penuturan Kepala SMP Negeri 4 Malang sebagai berikut:

Yang merencanakan dan menentukan guru yang akan mengajar PAI di
kelas adalah koordinator kurikulum yaitu bu Nurul dengan melihat SK
pengangkatan dari Dinas Pendidikan atau Departemen Agama, kecuali
jika dirasa kurang memenuhi kebutuhan sekolah, maka diangkatlah
Guru Tidak Tetap (GTT) oleh Kepala Sekolah dengan
mempertimbangkan usulan dari Dewan Guru. sedangkan untuk
pengajar ekstrakurikuler ditentukan oleh koordinator kesiswaan yaitu
pak Gupuh dengan pertimbangan koordinator ekstrakurikuler yakni
pak Prapto dengan melihat kompetensi guru tersebut.
 (W-1.KS.Plp.12-02-10)

  Prosedur pengorganisasian dan pengarahan pengembangan program

pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang tersebut nampaknya telah disepakati

melalui kerjasama tim antara koordinator kurikulum dengan koordinator

kesiswaan SMP Negeri 4 Malang dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi

(Tupoksi) urusan kurikulum dan kesiswaan yang ada di SMP Negeri 4 Malang.

 Berkaitan dengan prosedur distribusi guru mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI), koordinator kurikulum menuturkan sebagai berikut:

…dalam upaya mewujudkan visi-misi SMP Negeri 4 Malang, maka
penentuan guru mata pelajaran PAI diserahkan kepada urusan
kurikulum. Sedangkan untuk guru ekstrakurikuler diserahkan kepada
koordinator kesiswaan dengan pertimbangan koordinator
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ekstrakurikuler. Karena dari merekalah secara persis tahu karakteristik
guru yang mengajar dan materi yang diajarkan. Untuk tahun ini,  Pak
Untung mengajar PAI kelas VII dan IX dengan jumlah jam 24,
sedangkan untuk pak Kirman mengajar kelas VII dan VIII dengan
jumlah jam 18 ditambah ekstra dan Pembina OSIS bidang ketaqwaan.
Pembagian jam seperti ini karena tuntutan sertifikasi yang harus
dipenuhi. Karena pak untung tahun ini yang sertifikasi maka diberi jam
24 sisanya pak Kirman yang saat ini masih kuliah S2 dan belum
sertifikasi (W-3-Urs.Kur.Plp.22-03-10)

Terkait dengan pengaturan beban jam mengajar ini, kepala sekolah (BW)

juga menuturkan kepada penulis sebagai berikut:

Untuk program pembelajaran Intrakurikuler Pendidikan Agama Islam
(PAI) diatur sesuai dengan SK mengajar bagi guru-guru PAI. Dilihat
dari pembagian jamnya, masing-masing guru Agama islam mestinya
mendapat jam mengajar sama. Kalau saat ini ada 20 kelas, maka
masing-masing mendapat 20 jam mengajar. Berhubung pak Untung
saat ini sudah sertifikasi, maka pak Untung mendapat 24 jam mengajar
untuk memenuhi persyaratan dari sertifikasi itu. Sedang sisanya yang
16 jam pelajaran diberikan kepada Pak Kirman sendiri. Untuk
pengaturan kelas yang ada non muslimnya, sejak dulu di SMP ini
ditempatkan di kelas tersendiri. Jadi masing-masing jenjang ada di
kelas B untuk saat ini. Jika waktunya jam pelajaran agama, maka kelas
yang ada non muslimnya tadi bertempat ruang khusus agama non
muslim yang sejak 4 tahun terakhir ini sudah disediakan. Yang
kemudian ruang  tersebut digunakan untuk ruang kebhaktian setiap
pelajaran agama Kristen/Katholik dan pembinaan IMTAQ bagi non
muslim(W-1.KS.Plp.12-04-10).

b. Program Kegiatan Tugas Terstruktur (Pembelajaran Ekstrakurikuler

PAI/Pengembangan Diri)

Kegiatan tugas terstruktur dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler termasuk

kategori program pengembangan diri, merupakan kegiatan di luar jam yang

tercantum pada struktur kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan untuk

mengembangkan bakat dan minat serta untuk memantapkan pembentukan

kepribadian siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 4 Malang
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dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah yang menunjang

pembelajaran di kelas serta anggaran biaya yang ada. Seperti penuturan kepala

SMP Negeri 4 Malang sebagai berikut:

Karena terbatasnya anggaran dana, maka kegiatan kesiswaan yang
berkaitan dengan ekstrakurikuler tahun ini agak dibatasi, mengingat
saat ini untuk penarikan kepada orang tua sangat seret, sementara dana
BOS dirasa kurang bisa memenuhi anggaran yang dibutuhkan. Tetapi
walaupun demikian untuk kegiatan ekstra keagamaan supaya jalan
terus, baik yang sudah diprogramkan sebelumnya maupun yang
berkaitan dengan program mandiri tak terstruktur termasuk
pembudayaan perilaku religius harus tetap digalakkan di sekolah
ini.(W-1.KS.Plp.22-03-10)

Sementara itu, proses pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler PAI yang

diselenggarakan di SMP Negeri 4 Malang dapat dilihat melalui observasi peneliti

pada hari Rabu, 5 Mei 2010 di Masjid “Manarul Hadi” seperti di bawah ini:

Pukul 13.00 wib Pak Mashudi memasuki Masjid, kemudian bertanya
kepada anak-anak: “apa kalian sudah sholat dzuhur? Sudah pak jawab
anak-anak dengan serentak. Pada waktu itu Pak Mashudi rupanya
belum sholat dzuhur. “Tunggu sebentar ya! Saya tak sholat dzuhur
dulu” kata pak Mashudi. Dalam pengamatan peneliti, pada saat itu
masih banyak peserta ekstra terutama yang putra belum hadir di
Masjid. Setelah pak Mashudi selesai sholat dzuhur, sebanyak 10 siswa
putra berlarian memasuki Masjid dengan berkata: “ Oh, Pak Mashudi
sudah datang” he.. teman-teman gimana ini, kita sholat dzhuhur aja
dulu ya? Kata salah seorang peserta tersebut. Akhirnya ke 10 siswa
yang terlambat tadi mengambil air wudlu terlebih dahulu, setelah itu
mereka melaksanakan sholat dzhuhur secara berjamaah.
Pukul 13.10 pelajaran ekstra Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) dimulai.
Pak Mashudi mengambil tempat  sambil mengarahkan peserta untuk
membentuk kelompok belajar model  U dengan sebelah kiri ditempati
peserta putra, sementara sebelah kanannya ditempati siswa putri.
Pembelajaran dimulai dengan salam pembuka dari Pembina
dilanjutkan dengan melihat daftar absensi peserta yang hadir pada saat
itu sekitar 5 menit lamanya pak Mashudi menyiapkan peserta sambil
mengabsennya.
Pukul 13.15. Pak Mashudi mempersilakan masing-masing peserta
untuk membuka Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 30-39. “Sudah
ketemu semua”? Tanya pak Mashudi. “sudah pak!, “Jawab peserta
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ekstra dengan serentak. Pukul 13.20 Pak Mashudi memulai dengan
membaca ayat sambil dilantunkan seperti model qiro’ah, kemudian
pak Mashudi menyuruh siswa untuk menirukan bacaan yang baru saja
dibacakan tadi. Secara berulang-ulang sambil sesekali membetulkan
bacaan peserta yang masih kurang sempurna. Model pelaksanaan
ekstra seperti yang dipraktekkan oleh pak mashudi diatas berlangsung
sampai  pukul 14.20 . setelah itu  Pak Mashudi mempersilakan anak-
anak untuk bertanya tentang ilmu tajwid atau yang lain. Nampaknya
anak-anak masih banyak yang belum mengetahui ilmu tajwid,
sehingga banyak sekali siswa yang bertanya.
Proses Tanya jawab berakhir pukul 14.30. dilanjutkan dengan
penandatanganan kartu prestasi yang sudah disediakan sebelumnya
oleh masing-masing peserta ekstra. Terlihat sangat berhati-hati pak
mashudi membubuhkan tanda tangannya di kartu peserta tadi. Karena
pak mashudi juga menanyakan tentang ilmu tajwid kepada masing-
masing peserta. Jika bisa menjawab, maka kartu prestasi tadi ditanda
tangani, jika tidak bisa menjawabnya, maka ditulis dalam kartu
tersebut untuk diulang mingggu depan. Kegiatan penandatanganan
kartu prestasi tersebut berlangsung sekitar 15 menit. Pada pukul 15. 45
pak Mashudi mengakhiri kegiatan dengan membaca do’a akhir majlis
bersama-sama siswa. Dilanjutkan dengan membaca hamdalah dan
salam oleh Pembina ekstra.
(O-10.Pb.Ekstra.05-05-10)

Dari hasil pengamatan peneliti diatas, nampak sekali bahwa pelaksanaan

ekstrakurikuler BTA di SMP negeri 4 Malang berlangsung dengan tertib dan

khidmat. Model pembelajarannya menerapkan seperti model pesantren dengan

gaya menirukan apa yang dibacakan oleh guru. Hanya saja dalam gaya belajar

menirukan tersebut diselingi dengan Tanya jawab, sehingga nampak ada timbal

balik antara guru dan siswa.

Sementara di sisi lain, hasil pengamatan kegiatan ekstrakurikuler Bahasa

Arab di SMP Negeri 4 Malang masih belum menunjukkan aktivitas yang

menggairahkan, karena  kegiatan ini sepi peminat. Nampaknya kegiatan

ekstrakurikuler bahasa arab untuk saat ini hanya dipersiapkan mengikuti jadwal
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lomba lima bahasa yang diadakan oleh Dinas pendidikan Kota Malang. seperti

penuturan wakil kepala sekolah sebagai berikut:

....Begini ceritanya pak. Sewaktu kepala sekolah dipimpin Bu As
(Asmiaty), ekstrakurikuler Bahasa Arab ini sangat maju, bahkan
pembinanya dihadirkan dari dosen sastra Bahasa Arab UM yaitu pak
Izzudin al-Adib. Pada waktu itu memang bu As menginginkan di SMP
Negeri 4 Malang ini maju di 5 bahasa, yaitu Inggris, Mandarin, Arab,
Indonesia, dan Jawa. Dan kebetulan dari Dinas pendidikan Kota
Malang selalu menyelenggarakan kegiatan lomba 5 bahasa. Maka
sekalian dipersiapkan untuk menuju ke sana. Selama 4 tahun bu As
memimpin sekolah ini, ternyata memang lomba 5 bahasa ini selalu
diikuti, dan hasilnya sangat bagus di 3 bahasa. Pernah juara 1 lomba
bahasa Jawa 4 tahun berturut-turut, juara 2 lomba bahasa arab tahun
2006 pada saat itu pesertanya bernama Bunga Agari dan lomba pidato
bahasa Indonesia juara 2. Nah setelah itu, ketika sekolah-sekolah
dilarang menarik dana dari masyarakat, akhirnya berimbas pada
penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah termasuk di SMP
Negeri 4 Malang. Tetapii SMP 4 masih menyediakan bentuk kegiatan
ekstra bahasa arab, namun tidak satupun yang memilih ekstra ini.
Akhirnya SMP 4 tetap menyelenggarakan kegiatan ekstra Bahasa Arab
ini yang  pesertanya diambilkan dari peserta ekstra BTA (Baca Tulis
Al-Qur’an) tentu dengan kemampuan penguasaan membaca Al-
Qur’annya di atas rata-rata siswa lain. Sehingga penawaran  ekstra
Bahasa Arab ini sampai sekarang masih terprogram tetapi pada
pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kondisi di Dinas
pendidikan Kota Malang. Kalau memang nanti lomba 5 bahasa ini
dilaksanakan lagi, maka sekolah ini juga akan mempersiapkan diri
untuk mengikuti lomba tersebut, lagipula pembina ekstra Bahasa Arab
sampai sekarang masih ada yaitu pak Mashudi. Hanya saja karena
ekstranya masih vacum, maka beliaunya disuruh membantu untuk
membina ekstra BTA (Baca Tulis Al-Qur’an)
(W-2.Wks.Plp.23-04-10)

 Adapun cara mengatur program pembelajaran ekstrakurikuler seperti yang

tercantum dalam mekanisme kegiatan pengembangan diri dicantumkan dalam

jadwal tersendiri yang diatur oleh kurikulum seperti di bawah ini:

a) Kegiatan Pengembangan Diri yang bersifat rutin/terstruktur
dilaksanakan pada waktu pembelajaran efektif dengan mengalokasikan
waktu khusus dalam jadwal pelajaran, dibina oleh guru dan konselor
sekolah. b)Kagiatan Pengembangan Diri pilihan dilaksanakan di luar
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jam pembelajaran (ekstrakurikuler) dibina oleh guru, praktisi, atau
alumni yang memiliki kualifikasi yang baik berdasarkan surat
keputusan kepala sekolah.
(D-3.Urs.Kur.Plp.20-04-10)

Terkait dengan jadwal pelajaran pengembangan diri (ekstrakurikuler) di

SMP Negeri 4 Malang  disusun seperli terlihat pada jadwal kegiatan di bawah ini:

Tabel  4.8
Jadwal Kegiatan Pengembangan Diri SMP Negeri 4 Malang

Tahun Pelajaran. 2009/2010

No. Nama Kegiatan Kelas Hari Pukul

1. Rutin/Terstruktur
a.  Wajib Baca VII, VIII, IX Senin s.d. Sabtu 6.30 – 13.00

 b.  Bimbingan Konseling VII, VIII, IX Senin - Sabtu 6.30 – 13.00
 c.   Upacara Bendera VII, VIII, IX Senin 6.30 – 7.15
 d.  Shalat Jumat/

Kebaktian
VII, VIII, IX Jumat 11.15 – 12.30

 e.   SKJ / Jumat Bersih VII, VIII, IX Jumat 06.30 – 7.15
2. Pilihan

a.  Baca Tulis Al Quran VII
VIII

Sabtu 11.30 – 12.00

 b. Seni Tari VII,VIII Senin
Kamis

13.35 – 16.00
13.00 – 16.00

 c. Pramuka VII,VIII Jumat,Sabtu 13.00 – 17.00
 d. Paskibra VII, VIII Jumat 13.00 – 15.00
 e. Bola Basket VII,VIII Senin, Selasa,

Rabu
14.00 – 17.00

 f. PMR VII,VIII Kamis 15.00 – 17.00
 g. Band VII,VIII Jumat 13.00 – 15.00
 h. Seni Lukis VII,VIII Senin 14.00 – 15.00
 i. PKS VII,VIII Sabtu 15.00 – 17.00
 j. Karawitan VII,VIII Senin

Kamis
13.35 – 16.00
13.00 – 16.00

 k. Sepak Bola VII, VIII Jumat 14.00 – 17.00
 l. Jurnalistik VII,VIII Senin 13.00 – 15.00
 m. Modeling VII,VIII Sabtu 12.30 – 17.00
 n. Karate VII,VIII Kamis 14.00 – 17.00
 o. Paduan Suara VII,VIII Kamis 13.30 – 16.00
 p. KIR VII,VIII Jumat 12.30 – 15.00
 q. ECC VII, VIII Senin

Jumat
14.00 – 15.00
12.30 – 15.00

 r. Bulu Tangkis VII,VIII Senin 14.00 – 17.00
 s. Pidato Bahasa Arab VII,VIII Sabtu 11.30 – 13.00

3 Spontanitas :
a. Bakti Sosial
b. Takziyah/menjenguk
teman sakit
c. Peringatan Hari

VII, VIII, IX
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Besar Nasional / Agama
dan Ulang Tahun
Sekolah

(D-3.Urs.Kur.Plp.20-04-10)

  Pengembangan program dalam bentuk kegiatan tugas terstruktur di SMP

Negeri 4 Malang adalah (1) pembiasaan IMTAQ yang dikoordinasi oleh

kurikulum, dilaksanakan di kelas dengan 1 jam pelajaran dibina oleh wali kelas

masing-masing. Materi yang diajarkan adalah terkait dengan bacaan surat-surat

pendek dalam Al-Qur,an dan do’a-do’a. hasil yang diharapkan dari kegiatan ini

adalah siswa bisa hafal dengan fasikh dari ayat dan do’a-do’a harian yang dibaca

setiap jum’at siang. Terkait dengan kegiatan ini dibuatkan panduan peningkatan

IMTAQ yang disusun oleh Guru Agama Islam. pengaturan jam dan Panduan

peningkatan IMTAQ ini dapat dilihat dalam jadwal pelajaran SMP 4 Malang

(2)Pembiasaan sholat Jum’at di sekolah, diorganisasi oleh kesiswaan dan Pembina

keagamaan dengan anggota OSIS bidang ketaqwaan. Kegiatan ini dilaksanakan

dengan berjenjang setiap jum’at. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini agar

siswa terbiasa melaksanakan sholat jum’at karena masih banyak siswa yang tidak

melakukan sholat jum’at dengan alasan jalan macet atau pulang sekolah terlalu

siang habis untuk perjalanan pulang. Terkait dengan pelaksanaan sholat Jum’at di

sekolah , diperoleh data seperti di bawah ini:
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Tabel  4.9
JADWAL KEGIATAN JUM’AT

SMP NEGERI 4 MALANG TP. 2009/2010

NO BULAN Tgl Kls KHOTIB
Thema/ Judul Khutbah

1. AGUSTUS
2009

7
14
21
28

7
8
9
7

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3.Bp. Nasib Ibnu Hajar,S.Pd.
4.Bp. Slamet Udadi,S.Pd, SH

Syukur Nikmat
Hakekat Kemerdekaan
Persiapan menjelang Ramadhan
Ramadhan penuh Berkah

2. SEPTEMBER
2009

4
11
18
25

8
9
7
8

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3.Bp. Nasib Ibnu Hajar,S.Pd.
4.Bp. Slamet Udadi,S.Pd, SH

Perintah Zakat mal dan Fitrah
Makna Lailatul Qodar
Tradisi Idul Fitri dan Halal Bihalal
Indahnya persatuan dan persaudaraan

3. OKTOBER
2009

2
9
16
23
30

9
7
8
9
7

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3.Bp. Nasib Ibnu Hajar,S.Pd.
4.Bp. Slamet Udadi,S.Pd, SH
5.Bp. Mashudi

Mempertahanakan Iman dan Taqwa
Pentingnya ukhuwah diantara sesama
Amalan-amalan yang diridhoi Allah SWT
Bahaya Penyakit Hati
Menjadi Hamba yang sabar

4. NOPEMBER
2009

6
13
20
27

8
9
7
8

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3.Bp. Nasib Ibnu Hajar,S.Pd.
4.Bp. Slamet Udadi,S.Pd, SH

Bagaimana Sholat yang khusu’?
Hari Pahlawan; meneladani Akhlak Rasulullah
Hakekat Qurban
Hari Raya idul Adha 1430 H

5. DESEMBER
2009

4
11
18
25

9
7
-
-

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3. Libur
4. Libur

Pentingnya hidup sederhana
Mengenang peristiwa Hijrah
Libur Tahun Baru Hijriyah 1431 H
Libur Natal

6. JANUARI
2010

1
8
15
22
29

8
9
7
8
9

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3.Bp. Nasib Ibnu Hajar,S.Pd.
4.Bp. Slamet Udadi,S.Pd, SH
5.Bp. Mashudi

Toleransi antar ummat beragama
Tujuan hidup manusia
Manusia, makhluk paling sempurna
Menggapai Ridho Allah melalui hidup sosial
Bagaimana mengenal Allah?

7. PEBRUARI
2010

5
12
19
26

7
8
9
7

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3.Bp. Nasib Ibnu Hajar,S.Pd.
4.Bp. Slamet Udadi,S.Pd, SH

Bahaya mengikuti budaya skuler
Valentine menurut Islam
Bagaimana menjadi insan kamil?
Menyantuni anak yatim dan fakir miskin

8. MARET
 2010

5
12
19
26

8
9
7
8

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3.Bp. Nasib Ibnu Hajar,S.Pd.
4.Bp. Slamet Udadi,S.Pd, SH

Mengenang peristiwa menjelang Maulid Nabi
Meneladani Pemimpin Agama dan Negara
Religious Culture di Indonesia
Menjadi Warga Negera Yang baik

9. APRIL
 2010

2
9
16
23
30

9
7
8
9
7

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3.Bp. Nasib Ibnu Hajar,S.Pd.
4.Bp. Slamet Udadi,S.Pd, SH
5. Bp. Mashudi

Seni menurut Islam
Bagaimana mengendalikan nafsu?
Hukum Alam (sunnatullah) dlm pandangan Islam
Hakekat emansipasi
Hak-hak manusia sebagai Hamba Allah

10.
MEI
2010

7
14
21
28

8
9
7
8

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3.Bp. Nasib Ibnu Hajar,S.Pd.
4.Bp. Slamet Udadi,S.Pd, SH

Pentingnya Pendidikan Islam
Ciri-ciri Anak yang sholeh
Makna Kebangkitan Nasional
Pentingnya positif Thinking

11. JUNI
 2010

4
11
18
25

9
7
8
9

1.Bp. Sukirman , S.Ag
2.Bp. Untung Djarwadi, BA
3.Bp. Nasib Ibnu Hajar,S.Pd.
4.Bp. Slamet Udadi,S.Pd, SH

Pentingnya Dzikir dan Do’a
Bentuk-bentuk cobaan Allah SWT
Bagaimana menghadapi ujian Allah?
Etika Merayakan kemenangan

(D-10.Pb.Osis.Plp.04-05-10)
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 (3) Bimbingan keputrian dibina oleh kelompok kajian Islam KIASS

(Kreatifitas Insan Anak Sholeh dan Sholehah) Kota Malang. Pelaksanaan kegiatan

ini  dikoordinasi oleh kesiswaan dengan Pembina keagamaan puteri baik dari Ibu

guru SMP Negeri 4 maupun bekerjasama dengan kelompok mahasiswi yang

tergabung dalam organisasi KiASS. Pelaksanaan kegiatan ini diatur oleh guru

Agama Islam SMP Negeri 4 Malang dengan materi yang sudah dibuat oleh

Pembina keagamaan puteri yang disesuaikan dengan tema-tema khutbah. Hal ini

dilakukan supaya terjadi kesamaan pemahaman anak-anak baik yang diberikan

oleh khotib maupun yang disampaikan oleh pembina keputerian. Terkait dengan

program keputrian dapat dilihat pada perencanaan program keputrian seperti yang

penulis cantumkan di atas.

c. Pengembangan Program Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur

Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang

dirancang oleh guru namun tidak dicantumkan dalam jadwal pelajaran baik untuk

sistem paket maupun sistem SKS. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah

diskoveri inkuiri dengan metode seperti penugasan, observasi lingkungan, atau

proyek.

Pengembangan program mandiri tak terstruktur yang ada di SMP Negeri

4 Malang adalah kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh siswa melalui pembiasaan

suasana religius di kawasan sekolah. yaitu; (1). Budaya 3 SAS (Salam, Salim,

Senyum, Ambil Sampah), (2). Budaya Jum’at Bersih, (3). Halal Bihalal, (4).

Peringatan hari Besar Islam (PHBI), (5). Santunan Kematian, (6). Santunan Anak

Yatim, (7). Budaya Anjang Sana keluarga Dewan Guru dan Karyawan, (8)
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Budaya Tasyakuran, dan (9). Budaya beramal jariyah setiap jum’at, (Berbusana

Muslim/ah) setiap hari Jum’at.

Kegiatan ini masuk dalam program spontanitas, sekalipun sudah

diprogramkan sebelumnya karena waktunya menyesuaikan dengan kondisi yang

ada. Program yang sudah jelas diatur dalam jadwal hanya khusus budaya-budaya

yang mendukung kegiatan keagamaan selain upacara dan SKJ hal ini bisa dilihat

dalam Jadwal Kegiatan Pengembangan diri seperti yang tercantum dalam tabel

4.8 di atas.

Dengan demikian Mekanisme pengembangan kegiatan pembelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) baik intrakurikuler , ekstrakurikuler maupun

kegiatan tugas terstruktur di SMP Negeri 4 Malang dilakukan secara simultan

dengan pengembangan KTSP dan silabus mata pelajaran. Sekolah atau kelompok

sekolah dengan karakteristik yang hampir sama dan/atau kelompok guru mata

pelajaran merumuskan bersama pengembangan kegiatan pembelajaran. Kegiatan

dilakukan dalam koordinasi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh tim

pengembang kurikulum di sekolah bersama dengan guru baik melalui rapat kerja

dan/atau kegiatan MGMP/MGMPS

Dalam mengembangkan kegiatan program pembelajaran, diperlukan

informasi yang cukup berkaitan dengan karakteristik sekolah yang terdiri dari,

potensi dan kebutuhan peserta didik, sumber daya, fasilitas, lingkungan, dan lain-

lain. Informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti catatan dan pengalaman

guru, hasil riset bagian penelitian dan pengembangan (Litbang), atau informasi

bagian inventarisasi di sekolah, serta karakteristik keilmuan sesuai mata pelajaran.
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Dari paparan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan

program pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat ditempuh dengan

cara mengorganisasikan dan mengarahkan pengembangan program pembelajaran

pendidikan Agama Islam yang meliputi; 1. Kegiatan tatap muka dalam bentuk

pembelajaran Intrakurikuler PAI di kelas 2. kegiatan tugas terstruktur dalam

bentuk kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler Baca Tulis Al-Qur’an (BTA)

dan Bahasa Arab. 3. kegiatan mandiri tak terstruktur dalam bentuk pembiasaan

IMTAQ, kegiatan sholat Jum’at dan Bimbingan Keputrian serta dalam bentuk

budaya-budaya religius.

Prosedur pengorganisasian pengembangan program pembelajaran

meliputi; Staf kurikulum menentukan guru yang mengajar  intrakurikuler dan

kesiswaan menentukan guru yang mengajar ekstrakurikuler; Pengaturan

penempatan guru PAI dan ekstrakurikuler diserahkan kepada koordinator

kurikulum dan kesiswaan; Pengorganisasian dan pengarahan pengembangan

program pembelajaran PAI dilaksanakan melalui workshop dan rapat pembina

OSIS dengan mendatangkan nara sumber yang berkompeten baik dari perguruan

tinggi maupun pondok pesantren; Fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam

pengembangan program pembelajaran PAI menggunakan fasilitas sekolah

termasuk Masjid dan ruang Agama Islam.
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3. Pengendalian Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI)

    a. Program Kegiatan Tatap Muka (Pembelajaran Intrakrikuler PAI)

SMP Negeri 4 Malang merupakan sekolah menengah pertama yang

memiliki program pengembangan pembelajaran berbasis bahasa inggris

(bilingual) dan program unggulan seni. Dalam melaksanakan kegiatan

pengendalian pengembangan program pembelajaran PAI baik program

intrakurikuler maupun kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler PAI

melibatkan berbagai pihak. Berikut petikan wawancara peneliti dengan kepala

sekolah:

Setiap satu bulan sekali, kepala sekolah beserta staf wajib mengikuti
rapat khusus sebelum diadakan rapat umum beserta dewan guru dan
karyawan yang ada di SMP Negeri 4 malang. Biasanya membahas
tentang evaluasi pelaksanaan program-program pembelajaran secara
menyeluruh, mulai dari masalah di kelas sampai pada hal-hal yang
kecil dibahas semua.(W-1.KS.Pdp.02-04-10)

Pengendalian pelaksanaan program pembelajaran PAI di SMP Negeri 4

Malang juga dilakukan dengan cara mengadakan evaluasi hasil belajar siswa dan

monitoring, sebagaimana penuturan Kepala Sekolah ketika diwawancarai oleh

Peneliti sebagai berikut:

Untuk pembelajaran secara umum di Kelas kami melakukan
pengendalian dalam bentuk supervisi kelas  dengan cara melakukan
pembinaan-pembinaan terhadap proses pelaksanaan KBM pada saat
itu. Jika tidak masuk kelas, kami melakukannya dengan cara penilaian
perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru yang bersangkutan.
Cara yang kedua adalah dengan supervisei secara klinis, yaitu
melakukan pembinaan kepada guru yang bersangkutan baik dilakukan
di ruang kepala sekolah maupun dalam rapat dinas dewan guru. Cara
seperti ini diharapkan yang datang secara aktif adalah gurunya bukan
kepala sekolahnya. Hal ini saya lakukan untuk mencari permasalahan-
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permasalahan yang terjadi sepanjang proses dan hasil pembelajaran di
kelas.
(W-Ks.Pdp.20-04-10)

Lebih lanjut beliau menyatakan:

Untuk pembelajaran PAI di kelas kami mengadakan supervisi dengan
cara bekerjasama dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam dari
Depag. Seperti yang sudah-sudah bahwa wilayah Pendidikan Agama
Islam memang harus ditangani oleh Depag dan dari depag sendiri
sudah ditentukan pengawasnya. Sehingga kami hanya melihat dari sisi
administrasinya saja, belum sampai pada supervise di kelas .
nampaknya masalah pengendalian pembelajaran PAI ini memang
diatur sesuai dengan pengawas mata pelajaran. Dan khusus
pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 ini pengawas dari Depag adalah
bapak Syamsul Arifin. Kalau pengawas secara umum dan hanya
pembinaan di SMP ini yang dari Dinas Pendidikan adalah Bu Mawar.
(W-Ks.Pdp.20-04-10)

Dalam kesempatan ini, koordinator Kesiswaan juga menuturkan sebagai

berikut:

Memang kondisinya disini masih harus sering dikontrol pak, jika tidak
dikontrol atau diawasi, akan menjadi kendor (malas dan tidak rajin), ya
jadinya harus betul-betul maksimal pengawasannya.
(W-4.Urs.Sis.Pdp.02-04-10)

 Dalam kaitannya dengan pengendalian pengembangan program

pembelajaran PAI, Koordinator kurikulum Bu Nurul  juga menyatakan:

Disini ini Pak, budaya kerja tanpa harus diperintah masih belum jalan
sekalipun itu menjadi motto SMP 4 , karenanya masih harus belajar
banyak. Sering Pak Bambang bilang kepada kami-kami khususnya
yang staf untuk selalu memonitor anak-anak, nyuwun tulung (minta
tolong) lebih sregep (rajin) agar murid-murid kita pinter dan nantinya
jadi orang yang berguna di masyarakat.
(W-3-Urs.Kur.Pdp.08-04-10)

 Kegiatan pengendalian program pembelajaran PAI yang berkaitan dengan

pembelajaran di kelas, Pak Untung sebagai Guru Agama Islam juga menyatakan:
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Sesuai dengan Visi SMP 4, maka kegiatan – kegiatan yang
dikembangkan harus mempunyai nilai dan dampak kepada kualitas
iman dan taqwa siswa, sehingga, kami sebagai guru agama di sini
dalam mengendalikan siswa agar mencapai visi tersebut membuat
macam-macam penilaian sebagai bentuk pengendalian program.
Seperti penilaian PAI kami tidak hanya menekankan pada aspek
kognitif saja, bahkan yang lebih banyak berpengaruh terhadap
penilaian ini adalah afektif siswa melalui kegiatan-kegiatan
pengembangan diri, praktek keagamaan di sekolah.
(W-6.GPAI.Pdp.20-04-10)

Berkaitan dengan kegiatan praktikum PAI, koordinator sarana prasarana

juga menuturkan sebagai berikut:

Untuk kegiatan praktek ibadah, menggunakan tempat Masjid Sekolah,
tetapi jika tempat tersebut berbenturan dengan kegiatan lain seperti
waktu dzhuhur banyak yang sholat dzuhur, maka kegiatan praktikum
dialihkan ke ruang agama Islam. Di ruang tersebut sudah disediakan
alat-alat ibadah dan Al-Qur’an serta dilengkapi dengan Televisi 21
inchi dan player DVD. Jadi kalau memang dalam praktek tersebut
menggunakan media yang berkaitan dengan pemutaran praktek-
praktek sholat dan baca Al-Qur’an bias menggunakannya dengan baik
tanpa harus mencari media di ruang lain.
(W-5.Urs.Sarpras.Pdp.20-04-10)

Kegiatan pengendalian pengembangan program pembelajaran PAI melalui

penilaian hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 dilakukan dengan mengkuti

prosedur yang sudah diatur dalam pedoman penilaian PAI yang diterbitkan oleh

BSNP yaitu dengan Tugas-tugas, Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah

Semester (UTS), dan ulangan akhir semester (UAS) atau dikenal dengan UKK

(Ujian Kenaikan Kelas) khusus semester genap. Juga penilaian afektif dan

psichomotor yang diatur dalam penilian akhlak. Seperti penuturan Koordinator

kurikulum sebagai berikut:

Begini pak, untuk penilaian Mata Pelajaran PAI, evaluasi
pembelajarannya menggunakan model yang sudah ditetapkan oleh
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BSNP yaitu ada ujian tulis dan praktek. Yang termasuk ujian tulis
diambilkan dari ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan
akhir semester. Sedangkan untuk ujian praktek diambilkan dari
praktek-praktek keagamaan yang sudah diprogramkan di sekolah
seperti rajin sholat wajib dzuhur dan jum’at di sekolah ditambah
penilaian akhlak. Penilaian akhlak ini menyangkut; afektif dan
psikhomotorik siswa. Untuk penilaian ujian praktek membaca Al-
Qur’an yang dinilai adalah makhroj, tajwid, dan kelancaran baca.
(W-3.Urs.Kur.Pdp.04-04-10)

Berdasarkan dokumen KTSP SMP Negeri 4 Malang diperoleh keterangan

bahwa penilaian aspek kognitif Pendidikan Agama Islam (PAI) dilaksanakan

dengan menggunakan format yang dibuat oleh kurikulum dengan Guru Agama

Islam sebagai berikut:

Tabel  4.10
Contoh format penilaian PAI SMP Negeri 4 Malang

Tahun Pelajaran 2009-2010
DAFTAR NILAI SMP 4 MALANG
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KELAS/ SEMESTER: VIII A / GASAL                                                MATA PELAJARAN/ KKM:Pendidikan Agama / 72

NO. N A M A

PENGUASAAN KONSEP & NILAI PENERAPAN DAN AKHLAQ

RT

AK
HL

AQ

RA
PO

T

UL
HARIAN RT

UH TUGAS/
P R RT

 TG

2A
+1

B/
3

UT
S

3C
+2

D/
5

US
EM

3E
+2
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5

NA

DI
SI

PL
IN

BE
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IH

Ta
ng

gu
ng

 Jw
b

SO
PA

N 
AN

TU
N

HU
B 

SO
SI

AL

JU
JU

R
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AH
RI

TU
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1 2 A 1 2 B C D E F

1
ALKAF
MUHAMMAD
ALKANAFI

2 ANDREAS
YACOBUS

3 ANNISA
NUR FIT.

4 ANNISA
PRAM. W

5 ARJUN
NI AM

6 Dst.

(D-6.GPAI.Pdp.12-04-10)



173

Untuk ujian praktek kelas IX yang diselenggarakan di sekolah, biasanya

mempraktekkan sholat dan membaca Al-Qur’an. Teknis pelaksanaannya dengan

membagikan kartu yang berisi soal yang akan dipraktekkan dengan cara siswa

mengambilnya dari penguji saat itu juga. Terkait dengan evaluasi model ini dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel  4.11

Contoh format Penilaian Pendidikan Agama Islam (PAI)
SMP Negeri 4 Malang Tahun Pelajaran 2009-2010

Aspek Sholat (Psychomotor):

(D-6.GPAI.Pdp.12-04-10)

Sedangkan yang berkaitan dengan penilaian baca Al-Qur’an dapat

diperoleh format penilaian seperti di bawah ini:

Nomo
r Aspek yang di nilai Sekor hasil penilaian

1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Niat Sholat
Kelengkapan  pakaia  sholat
Takbirotul ikhrom
Do’a Iftitah
Bacaan Fatihah
Bacaan surat pebdek setelah membaca
fatihah
Ruku dan bacaan tasbih rukuk
I’tidal
Do’a I’tidal
Sujud dan tasbih sujud
Duduk Iftirosy
Do’a duduk diantara dua sujud.
Duduk akhir ( Tawaruq)
Do’a Tasahud akhir.
Salam

 .Jumalah sekor
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Tabel  4.12
Contoh format Penilaian Pendidikan Agama Islam (PAI)

SMP Negeri 4 Malang Tahun Pelajaran 2009-2010

Aspek Baca Al-qur’an (Psychomotor):

No. Aspek yang dinilai Skor
Maksimal Skor Prolehan

1. Kelancaran bacaan 25
2. Kesesuaian dengan makhroj 25
3. Kesesuaian dengan tajwid 25
4. Adab membacanya 25
 Jumlah 100

(D-6.GPAI.Pdp.12-04-10)

Mencermati teknik dan proses penilaian guru PAI dalam pembelajarannya

dari segi penilaian kognitif, sudah cukup memenuhi. Indikatornya adalah dengan

pemberian tugas dan pekerjaan rumah kepada siswa, mengadakan ulangan

lisan/tulisan pada ulangan Harian dan ujian tengah semester, sudah representative

dalam penilaian kognitif.

Terkait dengan Penilaian afektif lebih cenderung mengarah kepada

subyektifitas, walaupun mungkin keberadaan sikap siswa SMP Negeri 4 Malang

sudah sangat baik berdasarkan penilaian guru. Subjektivitas ini dapat dilihat dari

tidak adanya standar penilaian yang baku terhadap perilaku siswa. Guru hanya

mengandalkan observasi sepintas dan tidak ada bukti fisik yang dapat dijadikan

pegangan guru sebagai standar penilaian. Hal ini dapat dibuktikan dengan

pernyataan guru PAI sendiri sebagaimana yang kami kutip utuh dari interview:

“Segi penilaian agama Islam untuk afektif masih menjadi problem
memang. Bagaimana format yang bagus, yang semakin komplit. Dan tidak
semua guru yang menilai afektif secara baik. Itu tadi, kadang-kadang
menilai itu kan perlu ada bukti fisik, ini kadang-kadang yang nda, ini
anaknya agamanya bagus. Anak ini, nilainya A, dasarnya apa? Dengan
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pengamatan saja tidak kuat, tapi kalau ada data-data otentik afektif,
penilaian afektif dari aspek ini, bisa kita gunakan”
(W-6.GPAI.Pdp.12-04-10)

Teknik penilaian afektif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas

beberapa guru mengambilnya dari observasi terhadap performan siswa di dalam

kelas. Hal yang diamati adalah cara berpakaian, cara bicara, penampilan diri,

daftar hadir, keaktifan dalam kepengurusan organisasi ekstrakurikuler.

Semua bentuk pengendalian yang dilakukan di SMP Negeri 4 Malang

mengacu pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Untuk PAI harus mencapai

minimal 72. jika tidak memenuhinya, maka dilakukan program remedial. Seperti

penuturan urusan kurikulum di bawah ini:

Ujian tulis maupun praktek dilaksanakan oleh Guru PAI dan sekolah
dengan menggunakan nilai angka. Standar kelulusan yang digunakan
adalah minimal mencapai angka 72. jika belum mencapai ketentuan
tersebut, siswa harus mengikuti program remedial yang jadwalnya
ditentukan oleh kurikulum.
(W-3.Urs.kur.Pdp.I.20-04-10)

Berikut jadwal program remedial bagi siswa yang belum mencapai
Standar Kriteria Minimal (SKM) dan jadwal pengayaan bagi siswa yang dianggap
memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kegiatan perbaikan dan pengayaan
dilaksanakan di luar jam tatap muka (sepulang sekolah) dengan jadwal sebagai
berikut.

Tabel  4.13
Jadwal Remidi dan Pengayaan SMP Negeri 4 Malang  TP. 2009/2010

No. Hari Kelas VII Kelas VIII Kelas IX

1. Senin
Bahasa Inggris

PPKn

IPS

Pend. Agama

Matematika

Seni Budaya

2. Selasa
IPS

Pend. Agama

Matematika

Seni Budaya

IPA

Tinkom/Ketr.

3. Rabu Matematika IPA Bhs. Indonesia
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Seni Budaya Tinkom/Ketr. Bahasa Jawa

4. Kamis
IPA

Tinkom/Ketr.

Bhs. Indonesia

Bahasa Jawa

Bahasa Inggris

PPKn

5. Sabtu
Bhs. Indonesia

Bahasa Jawa

Bahasa Inggris

PPKn

IPS

Pend. Agama

(D-3.Urs.Kur.Pdp.30-04-10)

Sedangkan kriteria kenaikan kelas bagi kelas VII dan VIII dan kriteria

kelululasan bagi kelas IX ditetapkan ketentuan-ketentuan seperti yang sudah

dicantumkan dalam dokumen KTSP SMP Negeri 4 Malang Tahun Pelajaran

2009/2010 sebagai berikut:

Kriteria Kenaikan Kelas SMP Negeri 4 Malang
Tahun Pelajaran 2009/2010

Siswa SMP Negeri 4 Malang Kelas VII dan VIII  dinyatakan Naik
Kelas apabila memenuhi persyaratan Akademis dan Non Akademis,

A. Akademis
1. Memiliki nilai lengkap satu tingkat dibawahnya untuk semester

ganjil dan genap.
2. Nilai Raport  Semester Genap :
a. Nilai setiap mata pelajaran minimal 50,0
b. Nilai mata pelajaran termasuk muatan lokal yang tidak memnuhi

KKM maksimum 3 mata pelajaran.

B. Non Akademis
1. Nilai Kepribadian Semester Genap terdiri atas kelakuan, kerajinan

dan kerapian minimal Baik ( B ).
2. Tidak hadir tanpa keterangan maksimal 15 hari dihitung dari hari

efektif selama satu tahun.
3. Nilai Pengembangan Diri minimal Baik( B ).

Kriteria ini ditetapkan berdasarkan Hasil Rapat Tim Perumus Kriteria
Kelulusan dan Kenaikan Kelas Siswa SMP Negeri 4 Malang
tanggal 9 Desember 2009



177

(D-3.Urs.Kur.Pdp.30-04-10)

Sedangkan yang terkait dengan kelulusan kelas IX disamping harus

memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Ujian Nasional(UN), juga

ditetapkan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah seperti dalam dokumen KTSP

SMP Negeri 4 Malang TP. 2009/2010.

Kriteria Kelulusan siswa Kelas IX SMP Negeri 4 Malang

Tahun Pelajaran 2009/2010

Siswa SMP Negeri 4 Malang dinyatakan Lulus apabila memenuhi persyaratan
Akademis dan Non Akademis,

A. Akademis
1.   Memiliki nilai lengkap raport kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX
2. Nilai Ujian Sekolah minimal  5,00, dengan rata-rata minimal 6,00.
3. Nilai Ujian Nasional minimal 4,50, dan rata-ratanya minimal 5,50.

B. Non Akademis
1. Nilai Kepribadian terdiri atas kelakuan, kerajinan dan kerapian minimal

Baik ( B ).
2. Tidak hadir tanpa keterangan maksimal 10 hari dihitung dari hari efektif

selama duduk di kelas IX.
3. Nilai Pengembangan Diri minimal Baik( B ).

Kriteria ini ditetapkan berdasarkan Hasil Rapat Tim Perumus Kriteria Kelulusan
dan Kenaikan Kelas Siswa SMP Negeri 4 Malang tanggal 9 Desember 2009.
Apabila dikemudian hari ada perubahan akan dimusyawarahkan lebih lanjut.
(D-3.Urs.Kur.Pdp.30-04-10)

b. Program Kegiatan Tugas Terstruktur (Pembelajaran Ekstrakurikuler

PAI)

 Pengendalian kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP Negeri 4 Malang

dimaksudkan untuk menjadi media pelatihan yang mendukung pembelajaran PAI

di kelas dan pembiasaan bagi siswa untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama
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Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini nampak seperti penuturan Kepala

Sekolah sebagai berikut:

Karena para siswa-siswi SMP 4 ini berada pada lingkungan sekolah
umum, maka kegiatan ekstrakurikuler PAI ini diorientasikan pada
penunjang mata pelajaran Agama Islam dimana hanya diberikan 2 jam
setiap minggunya, untuk itu perlu digalakkan kegiatan ekstra yang
menunjang dan dilaksanakan pada jam-jam di luar jam pelajaran.
Disamping itu, misi SMP 4 ini adalah unggul dalam IPTEKs
berlandaskan IMTAQ dan berbudi pekerti luhur. Maka salah satunya
ya memperbanyak kegiatan kegamaan melalui ekstrakurikuler PAI.
(W-3.Ks.Pdp.I.20-04-10)

Sedangkan untuk mengendalikan program pembelajaran ekstrakurikuler,

beliau juga menuturkan kepada Peneliti sebagai berikut:

Untuk program pembelajaran ekstrakurikuler kami lakukan dengan
melihat daftar hadir Pembina ekstra sekaligus untuk menentukan honor
pembinaannya. Juga melihatnya lewat keikutsertaan ekstra tersebut
dalam kejuaraan lomba-lomba yang diselenggarakan di luar SMP 4
Malang ini. Kalau kemarin misalnya ada lomba Pidato dan Cerdas-
cermat Agama Islam yang diselenggarakan oleh MGMP PAI SMP,
maka kami kontak Pembina ekstra Agama Islam untuk mengikutinya,
dan ternyata berhasil menjadi juara 2 lomba pidato tingkat SMP se-
Kota Malang. (W-3.Ks.Pdp.I.20-04-10)

Lebih lanjut beliau menyatakan:

Untuk ekstra Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang ini
dikembangkan program BTA (Baca Tulis Al-Qur’an) dan Bahasa
Arab, sedangkan untuk pengendaliannya juga lewat supervisi kegiatan
dengan melihat silabus yang dibuat  dan daftar hadir Pembina ekstra.
ada lagi kegiatan yang sudah terprogram dan masuk dalam struktur
kurikulum yaitu pembiasaan IMTAQ diisi oleh wali kelasnya masing-
masing. Nah kegiatan IMTAQ ini untuk sementara tujuannya supaya
anak-anak terbiasa saja dalam melafalkan do’a-do’a harian dan ayat-
ayat pendek dalam Al-Qur’an sedangkan untuk agama Kristen
ditempatkan dalam kelas khusus untuk dibina tersendiri. Adapaun cara
pengendaliannya tidak ada evaluasi  hanya pada daftar hadir wali kelas
pada jam tersebut.
(W-3.Ks.Pdp.I.20-04-10)
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Dalam membentuk pembiasaan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama

Islam, SMP 4 Malang mengadakan praktek keagamaan melalui pembiasaan

budaya religius di kawasan SMP 4 dan salahsatunya dengan memprogramkan

ekstrakurikuler BTA dan Bahasa Arab, seperti penuturan wakil kepala sekolah

(SU) sebagai berikut:

Dalam kegiatan pembelajaran PAI di SMP 4 diadakan praktek
pembiasaan budaya religius dan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan
seperti BTA dan Bahasa Arab, sholat jum’at di Masjid sekolah, kajian
keputrian, pondok romadhon dan peringatan hari besar Islam lainnya.
Hal ini dimaksudkan agar para siswa berlatih dan terbiasa
mepraktekkan ilmu-ilmu keislaman yang sudah diketahuinya dalam
kehidupan sehari-hari.(W-2.WKS.Pdp.20-04-10)

Lebih lanjut beliau menyatakan:

Tujuan Ekstrakurikuler tersebut yaitu pengembangan potensi dan
minat bakat siswa-siswi , menambah wawasan keislaman serta
persiapan mengikuti lomba-lomba  5 bahasa yang setiap tahunnya
diselenggarakan di kota Malang ini.
(W-2.Wks.Pdp.20-04-10)

Bentuk pengendalian dari semua kegiatan yang berkaitan dengan

ekstrakurikuler  adalah dengan melihat daftar hadir Pembina, silabus yang dibuat,

dan prestasi yang diraih. Lebih lanjut kepala sekolah berharap agar dikembangkan

bentuk-bentuk keteladanan pada anak-anak seperti bersikap ramah, sopan-santun

dan terbiasa berbusana muslim, seperti yang telah dituturkan kepala sekolah (BW)

kepada peneliti:

Satu lagi yang ingin saya tekankan disini adalah bentuk keteladanan
perlu dikembangkan disini. Karena kita lihat akhir-akhir ini siswa
maupun guru kita banyak yang kurang pede karena krisis keteladanan
itu. Karena itu saya ingin di SMP Negeri 4 Malang ini keteladanan
yang baik  dari kepala sekolah, guru, dan siswa perlu digalakkan, agar
muncul bibit pemimpin yang diteladani di masa-masa yang akan
datang. Bentuk keteladanan dari siswa sudah dimulai dengan seragam
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busana muslim setiap hari Jum’at, yang dari guru-guru muslim
semuanya sudah berbusana muslim.
(W-1.Ks.Pdp.20-04-10)

Terkait dengan  para siswa yang menghadapi masalah tidak bisa membaca

Al-Qur’an dan sholat, tetapi tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler PAI, biasanya

mereka meminta bantuan khusus dengan cara mengundang guru privat terutama

mereka yang sedang ada ujian praktek. Berikut penuturan guru agama Islam (UJ).

Sebenarnya para siswa SMP 4 ini masih banyak yang tidak bisa
membaca Al-Qur’an dan Sholat, dari   rata-rata setiap kelasnya
dijumpai sekitar ada 2-3 begitu yang tidak bias baca dengan lancar.
Tetapi dasar-dasarnya sudah punya. Nah ketika ada ujian praktek atau
ada uji kompetensi bab Al-Qur’an, banyak siswa yang minta orang
tuanya untuk privat ngaji. Cara semacam ini sebenarnya kan bias
ditempuh dengan mengikuti ekstra BTA di sekolah tetapi anak-anak
banyak yang malu , sehingga yang mengikuti ekstra BTA di sekolah
justru anak-anak yang sudah mampu membaca.
(W-6.GPAI.Pdp.12-04-10)

Untuk masalah guru yang terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler PAI,

berikut penuturan Wakil Kepala Sekolah (SU).

Biasanya, para guru ekstra yang menghadapi kesulitan terkait dengan
kegiatan pembelajaran, baik masalah waktu, tempat, dan alat-alat
praktek, biasanya disampaikan langsung kepada Koordinator
kesiswaan yang membidangi ekstrakurikuler (Pak Prapto), dan juga
melalui rapat khusus pembina ekstra serta perbincangan ketika
pelaksanaan ekstra tersebut.
(W-2.Wks.Pdp.20-04-10)

Kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap keberhasilan pembelajaran

pendidikan Agama Islam dapat dilihat juga dalam kegiatan yang ditangani oleh

Pembina Osis bidang ketaqwaan, dalam hal ini yang menangani adalah Pak

Untung dan Pak Kirman. Melalui kegiatan ini disusun program peningkatan

ketaqwaan lewat OSIS. Adapun kegiatannya adalah Sholat Jum’at di sekolah,
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Bimbingan Keputrian, Pembiasaan Amal Jariyah pada hari Jum’at, Pesantren

Romadhon, dan lain-lain. Adapun bentuk pengendaliannya melalui monitoring

dan daftar kehadiran siswa dan pembina.(Lihat lampiran  Daftar Hadir Peserta dan

Pembina ekstra BTA dan Bahasa Arab).

c.  Program Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa yang termasuk kegiatan mandiri tak

terstruktur yang ada di SMP Negeri 4 Malang adalah pembiasaan nilai-nilai

agama yang dikenal dengan budaya agama (religious culture). Untuk kegiatan-

kegiatan yang masuk dalam budaya agama yang bentuknya tidak terstruktur tetapi

dilaksanakan oleh warga sekolah dengan nilai-nilai agama yang kental bisa dilihat

dalam kebiasaan anak-anak salim kepada bapak/ibu guru, berperilaku sopan-

santun kepada siapa saja bila bertemu, ambil sampah setiap melihat sampah

berkeliaran dan memasukkannya ke dalam bak sampah, dan lain-lain. Adapun

bentuk pengendaliannya lewat pantauan baik dilakukan oleh guru, wali kelas,

maupun kepala sekolah. Kegiatan ini dianggap berhasil di lingkungan SMP

Negeri 4 Malang dengan ditunjuknya sekolah ini menjadi duta mewakili kota

Malang dalam lomba adipura, dan adiwiyata tingkat Propinsi.

 Dari paparan diatas menunjukkan bahwa pengendalian pengembangan

program pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang secara menyeluruh

dilakukan melalui rapat rutin bulanan dengan melibatkan seluruh staf dan dewan

guru. Rapat rutin bulanan tersebut dilaksanakan sebagai kontrol terhadap

pelaksanaan kegiatan pendidikan secara keseluruhan di SMP Negeri 4 Malang.

Sedangkan pengendalian pelaksanaan program pembelajaran PAI baik program
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intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kegiatan pembiasaan budaya religius

dilakukan dengan mengadakan evaluasi hasil belajar siswa dan kegiatan

monitoring melalui supervise kelas, daftar kehadiran Pembina ekstra, hasil

prestasi siswa di bidang keagamaan dan terkendalinya siswa dengan kenaikan

kelas yang nilaianya ditentukan lewat ketercapaian dengan SKM yang ditetapkan.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Perencanaan pengembangan program pembelajaran PAI di SMP Negeri 4

Malang

Berdasarkan pada paparan data penelitian sebelumnya dapat dikemukakan

beberapa temuan penelitian diantaranya yaitu bahwa, Perencanaan pengembangan

program pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang dapat dilihat dalam bentuk

perangkat atau program pembelajaran yang meliputi: pengembangan silabus

bidang studi PAI, rencana tahunan, program semester dan persiapan mengajar

dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP. Rencana pengembangan

program pembelajaran disusun berdasarkan kajian SK-KD dan indikator yang

ditetapkan dengan berpijak pada Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan

(SKL) mata pelajaran PAI yang tertuang dalam PP. 19/2005 dan permendiknas

nomor 22 (SI) dan nomor  23 (SKL), serta nomor  24 (Pelaksanaan permendiknas

no. 22 dan 23) tahun 2006.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perencanaan pengembangan

program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dimulai dengan menyusun

pengembangan Silabus dan sistem penilaiannya. Adapun teknis pengembangan

silabus yang dilakukan oleh sekolah adalah dengan cara mengajak semua guru
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melakukan rapat kerja khusus, dimulai dengan pemberian orientasi dan

pengarahan dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan orientasi dari nara sumber,

kemudian diteruskan pada orientasi dan diskusi , semua guru diberi waktu untuk

membuat pengembangan silabus mata pelajaran yang dibinanya secara

berkelompok sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang agar diketahui tingkat

pemahaman mereka, kemudian diadakan penilaian kembali untuk presentasi

dihadapan semua peserta. Setelah usai, semua guru diminta menyempurnakan

pengembangan silabus, dan harus sudah jadi sebelum memasuki tahun pelajaran

baru.

Berdasarkan dokumentasi, pada data rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP) semua guru PAI di SMP Negeri 4 Malang, ada kesamaan dalam struktur

dan kegiatan yang tercantum di dalamnya. Bentuk perencanaan pembelajaran

dengan konsep kurikulum sama halnya dengan perencanaan konsep kurikulum

pelajaran yang lain, diantaranya menyusun kegiatan perencanaan pengajaran

sistematis dan mengidentifikasi konsep-konsep yang akan dibahas serta memilih

kegiatan pembelajaran yang sesuai.

Dalam kenyataan, walaupun masing-masing guru memiliki pendapat yang

sama tentang perencanaan pengajaran, namun dalam realisasinya berbeda. Hal itu

tampak dari penerapan di dalam kelas, utamanya dalam aplikasi metode

pembelajaran. Semua guru menyusun kegiatan secara sistematis berupa RPP,

namun dalam penerapan di kelas tidak jarang tidak sesuai dengan apa yang

dituliskan dalam RPP. Banyak faktor yang mempengaruhi fakta tersebut, bisa jadi

karena waktu, kemampuan guru, keadaan siswa, media dan suasana dalam kelas.
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Selanjutnya, dalam penyusunan Rencana tahunan, program semester dan

silabus ternyata belum dapat digunakan secara langsung untuk melaksanakan

kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu perlu dibuat rencana pelaksanan

Pembelajaran (RPP), yang merupakan implementasi program pembelajaran yang

sudah dituangkan di dalam silabus.

Temuan mengenai kegiatan perencanaan pengembangan program

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang dapat dilihat

dalam gambar 4.1.

Gambar 4.1. Kegiatan perencanaan Pengembangan program pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang

Pemikiran
Kepala Sekolah

KTSP SMP
Negeri 4 Malang

Lulusan SMP
Negeri 4 Malang

Tim
Kurikulum

Tim
Kesiswaan

Guru Pembina
Agama islam

Telaah Program
& Kebutuhan

Menyusun Program
Sesuai kebutuhan

Mengembangkan
Program

pembelajaran
Intrakurikuler PAI

Mengembangkan
Program pembeljr.

Ekstrakurikuler
PAI

Program kerja
OSIS Bidang
Ketaqwaan

Program pembelajaran
PAI SMP Negeri 4

Malang



185

2. Pelaksanaan Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI)

Berdasarkan pemaparan data tersebut di atas peneliti menemukan bahwa

dalam melaksanakan kegiatan pengembangan program pembelajaran PAI,

mengikuti prosedur yang berlaku di SMP Negeri 4 Malang, yaitu dengan

mengorganisasikan dan mengarahkan pengembangan program pembelajaran

dengan mengacu pada pembelajaran Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler serta

pembiasaan Imtaq dan pembudayaan suasana religius.

a. Program Kegiatan Tatap Muka (Pembelajaran Intrakurikuler PAI)

Dalam peneitian ini ditemukan bahwa pengorganisasian dan pengarahan

pengembangan program pembelajaran intrakurikuler PAI di SMP Negeri 4

Malang mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh kurikulum yang mengacu

pada KTSP SMP 4 Malang .

Terkait dengan pengorganisasian materi pembelajaran PAI, diperoleh data

dokumen  yang menyatakan bahwa secara garis besar materi pembelajaran PAI

dikelompokkan menjadi lima aspek yaitu Al-Qur’an/Hadis, aspek aqidah,

aspek akhlak, aspek ibadah, aspek tarikh.

Dalam menetapkan guru yang akan mengajar mata pelajaran PAI, SMP

Negeri 4 Malang juga mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh

koordinator kurikulum dengan melihat SK pengangkatan dari Dinas Pendidikan

atau  Departemen Agama dengan ketentuan bahwa yang merencanakan dan

menentukan guru yang akan mengajar PAI di kelas adalah koordinator

kurikulum dengan melihat SK pengangkatan dari Dinas Pendidikan atau
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Departemen Agama, kecuali jika dirasa kurang memenuhi kebutuhan sekolah,

maka diangkatlah Guru Tidak Tetap (GTT) oleh Kepala Sekolah dengan

mempertimbangkan usulan dari Dewan Guru. sedangkan untuk pengajar

ekstrakurikuler ditentukan oleh koordinator kesiswaan

Penelitian ini juga menemukan bahwa prosedur pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengarahan pengembangan program pembelajaran PAI di

SMP Negeri 4 Malang tersebut nampaknya telah disepakati melalui kerjasama

tim antara koordinator kurikulum dengan koordinator kesiswaan SMP Negeri 4

Malang dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) urusan

kurikulum dan kesiswaan yang ada di SMP Negeri 4 Malang.

Berkaitan dengan prosedur distribusi guru mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI), diperoleh informasi bahwa penentuan guru mata pelajaran

PAI diserahkan kepada urusan kurikulum. Sedangkan untuk guru

ekstrakurikuler diserahkan kepada koordinator kesiswaan dengan pertimbangan

koordinator ekstrakurikuler. Karena dari merekalah secara persis tahu

karakteristik guru yang mengajar dan materi yang diajarkan.

Terkait dengan pembagian jam mengajar Pendidikan Agama Islam untuk

tahun pelajaran 2009-2010 ini,  Pak Untung mengajar PAI kelas VII dan IX

dengan jumlah jam 24, sedangkan untuk pak Kirman mengajar kelas VII dan

VIII dengan jumlah jam 18 ditambah ekstra dan Pembina OSIS bidang

ketaqwaan. Pembagian jam seperti ini karena tuntutan sertifikasi yang harus

dipenuhi. Karena pak untung tahun ini yang sertifikasi maka diberi jam 24

sisanya pak Kirman yang saat ini masih kuliah S2 dan belum sertifikasi .
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Terkait dengan pengaturan beban jam mengajar ini, diperoleh informasi

bahwa Untuk program pembelajaran Intrakurikuler Pendidikan Agama Islam

(PAI) diatur sesuai dengan SK mengajar bagi guru-guru PAI. Dilihat dari

pembagian jamnya, masing-masing guru Agama Islam mestinya mendapat jam

mengajar sama. Kalau saat ini ada 20 kelas, maka masing-masing mendapat 20

jam mengajar. Berhubung pak Untung saat ini sudah sertifikasi, maka pak

Untung mendapat 24 jam mengajar untuk memenuhi persyaratan dari

sertifikasi itu. Sedang sisanya yang  16 jam pelajaran diberikan kepada Pak

Kirman sendiri.

Untuk pengaturan kelas yang ada non muslimnya, ditempatkan di kelas

tersendiri. Jadi masing-masing jenjang ada di kelas B untuk saat ini. Jika

waktunya jam pelajaran agama, maka kelas yang ada non muslimnya tadi

menempati ruang khusus agama non muslim yang sejak 4 tahun terakhir ini

sudah disediakan, kemudian ruang  tersebut digunakan untuk ruang kebhaktian

setiap pelajaran agama Kristen/Katholik dan pembinaan IMTAQ bagi non

muslim.

Dalam melaksanakan pembelajaran PAI di kelas,  guru PAI menggunakan

tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan dalam temuan peneliti melalui

observasi  sebagai berikut:

   1). Kegiatan awal (pendahuluan)

Model pembelajaran yang lazim digunakan diselenggarakan oleh Guru

PAI di kelas VIII dimulai dengan berdoa bersama, kemudian dilanjutkan

Kultum (kuliah tujuh menit) atau semacam ceramah singkat dari Guru.



188

Kegiatan kultum ini dilaksanakan secara rutin dengan tujuan siswa diberi bekal

untuk menyerap materi yang akan dipelajari pada saat itu. Tentu saja guru

harus pandai-pandai mengaitkan materi kultum dengan materi yang akan

dipelajari. Kegiatan ini dilaksanakan  pada tiap pertemuan jam pelajaran agama

Islam kelas VIII SMP Negeri 4 Malang.

Setelah kultum, selanjutnya pembacaan Al-Qur’an secara berjamaah

dipimpin oleh siswa yang bertugas secara bergiliran yang jadwalnya sudah

diatur oleh ketua kelas. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari guru

tentang kandungan ayat yang tersirat di dalamnya, kemudian dihubungkan

dengan materi yang akan dipelajari yang diselingi dengan pertanyaan secara

bergiliran kepada setiap siswa.

Pertanyaan guru, terkadang mengenai batas materi yang telah dipelajari

pada pertemuan sebelumnya, terkadang juga bertanya tentang materi yang

terkait dengan pelajaran sebelumnya. Hal ini tentunya merupakan strategi guru

dalam mengawali pembelajaran, yang bertujuan menarik perhatian siswa,

mengetahui tingkat penguasaan materi sebelumnya dan juga untuk mengetahui

kesiapan siswa dalam mengikuti pelajarannya.

Berbeda halnya dengan pembelajaran di kelas VII, dimana guru tidak

memulai dengan kultum tetapi mengawali pembelajaran dengan tadarrus Al-

Qur’an secara berjamaah, yang dilanjutkan dengan penjelasan makna yang

terdapat dalam kandungan ayat tersebut.

Dalam penjelasan kandungan ayat, guru juga sering menghubungkannya

dengan kejadian sosial dan fenomena alam yang menjadi trend saat itu untuk
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menghindari kebosanan dalam pembelajaran agama di kelas, mengingat tingkat

kemampuan berfikir pada pengetahuan umum lebih mendominasi dalam

pembelajaran di SMP Negeri 4 Malang. Sebagai contohnya, ketika guru

menjelaskan kompetensi al Qur’an tentang ayat yang berhubungan dengan

kebaikan pada QS. al Insyirokh ayat 1-8, disitu guru menghubungkannya

dengan fenomena di sebagian masyarakat yang mengalami kesempitan hidup

karena bencana alam seperti meluapnya Lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo

atau gempa di Yogyakarta, yang nota bene membutuhkan uluran tangan dari

para orang kaya, untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi membantu

mereka yang membutuhkan tersebut.

Selain itu, dalam observasi ditemukan, guru pada kegiatan awal ini, jika

sempat memberi tugas pada siswa pada tatap muka sebelumnya, guru terlebih

dahulu memeriksa dan mengembalikan pekerjaan rumah siswa serta

mengomentari jawaban mereka. Komentar ini tentunya dalam rangka

mengoreksi (meluruskan) jika jawaban mereka kurang tepat. Sesekali dalam

komentar guru juga, dalam bentuk reward verbal jika terdapat jawaban siswa

yang sudah tepat.

Sedangkan untuk kelas IX, guru PAI memulainya dengan doa bersama,

dilanjutkan dengan tadarrus berjamaah beserta pembacaan terjemahnya yang

dipimpin langsung oleh guru. Setelah itu, guru memberikan sedikit penjelasan

tentang makna yang terkandung dalam ayat yang baru saja mereka baca.

Kegiatan selanjutnya adalah kultum dari guru yang akan mengajar. Guru

yang  membawakan kultum ini bebas memilih tema apa yang akan
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disampaikan di depan kelas. Dengan model ini, siswa diharapkan mampu bisa

mencontohnya yang pada akhirnya siswa diberi  tugas untuk melaksanakan

kegiatan tersebut  selama 7-10 menit. Selanjutnya guru memberi appersepsi

dengan tanya jawab seputar kultum yang dibawakan tadi tentu saja materinya

sudah disesuaikan dengan bab yang akan dibahas.

Model pembelajaran di awal kegiatan seperti ini, mirip dengan apa yang

dilaksanakan di kelas VII, hanya saja pada kelas VII, tadarus dan membaca

terjamahnya dipimpin oleh guru, sedangkan di kelas IX tadarus dan pembacaan

terjamah secara berjamaah dipimpin oleh siswa. guru hanya memberi motivasi

dengan cara memberi kultum dan mengaitkannya dengan materi yang akan

dipelajari.

    2). Kegiatan Inti

Dalam kaitannya dengan kegiatan inti pembelajaran, terdapat berbagai

teknik dan cara yang ditemui pada penyampaian pembelajaran PAI oleh

masing-masing guru di SMP Negeri 4 Malang. Pada kelas IX misalnya, setelah

guru mengadakan kegiatan awal seperti kultum, tadarrus, dan penjelasan

makna yang terkandung dalam ayat , guru kemudian menjelaskan beberapa

konsep-konsep dan pokok-pokok materi yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Pada pertemuan perdana, guru menjelaskan tentang konsep-konsep dan

garis besar pokok materi, yang kemudian sering diselingi dengan lontaran

pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk mengeluarkan

pendapatnya. Hampir sering terlihat dalam aktifitas pembelajaran muncul
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pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga memotivasi siswa untuk

mengeluarkan pendapatnya.

Selanjutnya, guru membagi tugas dengan tema atau kompetensi/sub

kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan target kurikulum pada kelas IX,

yang dibagi dalam beberapa kelompok, untuk didiskusikan pada pertemuan

berikutnya, yang tentunya terkait dengan kompetensi yang telah dijelaskan.

Dalam pembelajaran di kelas IX, ada sesuatu yang unik dalam

pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan metode diskusi yang sifatnya

menantang kreativitas siswa. Bentuk rangsangan dan tantangan ini tentunya

bersifat akademis. Guru memotivasi siswa untuk dapat tampil menjadi

kelompok ‘the excellence’ lewat diskusi di kelas. Kriteria penilaian sebagai

kelompok terbaik ini, dengan melihat bahasan dan isi makalah dan penampilan

kelompok dalam presentasi makalah. Selanjutnya kelompok yang tergolong

‘the excellence’ akan mewakili kelasnya untuk mempresentasikan makalah

terbaiknya dihadapan seluruh teman-temannya yang muslim (terutama kelas

IX), pada pelajaran pembiasaan Imtaq  yang diselenggarakan setiap Jumat

siang satu jam pelajaran menjelang pulang jam ke 5 (jam 10. 20 sampai dengan

11. 00 Wib).

Berbeda halnya dengan model pembelajaran PAI kelas VIII pada kegiatan

awalnya tidak dimulai dengan kultum. Setelah mengadakan tadarrus

berjamaah, pada kegiatan awal sebagaimana dijelaskan di atas, guru kemudian

menjelaskan materi yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
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Pada pembelajarannya, terlebih pada kompetensi Al-Qur’an, guru sering

mengaitkan antara ayat yang akan dibaca pada tadarrus, dengan materi

pelajaran yang akan diajarkan pada saat itu. Setelah melakukan kegiatan awal

seperti yang dijelaskan di atas, seperti tadarus, mengoreksi pekerjaan siswa

(jika ada), kemudian guru meminta siswa untuk mengulang-ulang bacaaan ayat

tersebut sampai menghafalnya, dimulai dengan membaca secara berjamaah

kemudian diteruskan dengan membaca sendiri-sendiri. Sambil membaca ayat

tersebut, guru selalu menyimak dengan seksama dan kemudian mengoreksi

bacaan siswa dengan memberi contoh bacaan yang benar/fasih sesuai dengan

ketentuan ilmu tajwid, setelah itu guru meminta siswa menirukan bacaan guru

tersebut.

Kegiatan selanjutnya, guru meminta siswa menunjukan kata-kata sulit

dalam ayat dan dilanjutkan mengartikan kata tersebut secara bersama-sama.

Setelah semua kata sulit diartikan, guru meminta siswa menjelaskan hukum

tajwid yang terdapat dalam ayat tersebut.

Disamping menjelaskan hukum tajwid, guru sesekali melontarkan

pertanyaan kepada siswa tentang apa yang baru saja dijelaskan, hal ini dalam

rangka untuk mengetahui kemampuan memahami apa yang baru saja

dijelaskan. Selanjutnya guru meminta masing-masing siswa untuk menyalin

ayat dan hadis dengan tulisan mereka sendiri, guna melatih kecakapan siswa

menulis ayat. Salinan ayat ini, biasanya diminta guru untuk disetorkan pada

tatap muka minggu berikutnya.
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Pada pembelajaran kelasVII, hampir mirip dengan model yang diterapkan

pada kelas IX, dimana pembelajaran pada pertemuan awal (tatap muka), guru

menjelaskan materi pertama, kemudian meminta siswa membentuk beberapa

kelompok dan menugaskan mereka membuat makalah.

Diskusi berakhir disaat pertanyaan, tanggapan atau komentar dari siswa

lainnya sudah tidak ada. Terkadang jika waktu 2 jam pelajaran yang tidak

mencukupi, artinya diskusi terus berlanjut, maka guru meluangkan waktu pada

pertemuan minggu depan untuk melanjutkan diskusi tersebut. Dan diskusi

seperti ini, menurut komentar guru PAI sempat terjadi beberapa kali, namun

lebih banyak diskusi tersebut selesai pada sekali pertemuan. Setelah diskusi

berakhir, guru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban siswa,

sekaligus menuntaskan segala problema yang muncul dalam diskusi.

Dalam pembelajaran PAI, pada dasarnya model pembelajaran di kelas

reguler tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di kelas bilingual.

Hanya saja kelas bilingual banyak materi pengembangan karena kelas ini

secara akademik diatas rata-rata kelas regular dan kelas seni. Pada umumnya

guru PAI tidak  membedakan , karena silabus dan RPP nampaknya untuk mata

pelajaran PAI tidak dituntut banyak, kecuali mata pelajaran yang

diujinasionalkan. Disamping ada jam tambahan juga ada kursus-kursus.

3). Kegiatan Akhir (penutup)

Kegiatan ini adalah kegiatan untuk memberikan penegasan atau kesimpulan

dan penilaian terhadap penguasaan bahan kajian yang diberikan pada kegiatan
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inti. Pada kegiatan ini dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut berupa pekerjaan

rumah dan lain-lain.

Pada kegiatan akhir, hampir semua guru PAI di SMP Negeri 4 Malang

tidak memiliki perbedaan dalam pembelajarannya. Pada dasarnya kedua guru

pada akhir pembelajaran memberikan penegasan dan kesimpulan serta

penilaian terhadap penguasaan bahan kajian yang diberikan pada kegiatan inti.

Adapun penilaian akhir (post test), guru melakukannya dalam bentuk tanya

jawab tentang apa yang belum dipahami oleh siswa. Hal-hal yang belum

dipahami siswa, guru meminta siswa untuk ditanyakan, namun jika tidak ada

yang bertanya dianggap sudah paham atau terkadang guru pun berbalik

melontarkan pertanyaan kepada siswa secara bergiliran.

Penilaian akhir dalam bentuk pemberian tugas rumah atau pekerjaan

rumah (PR) tidak jarang terjadi. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk

dikerjakan di rumah mereka masing-masing, misalnya saja tugas untuk

menuliskan kembali ayat-ayat Al-Qur’an yang baru saja dijelaskan dan

menjelaskan tajwid yang ada dalam ayat tersebut. Hal ini bermaksud untuk

mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang telah dijelaskan dan melatih

siswa mencapai kompetensi tertentu seperti mampu menuliskan ayat Al-

Qur’an, dan lain sebagainya.

Selanjutnya pada kegiatan akhir, khusus untuk kelas VII dan IX, tindak

lanjut dari penjelasan tentang pokok-pokok materi pembelajaran dilakukan

dalam bentuk pembagian tugas kelompok. Masing-masing kelompok

mendapatkan judul atau tema (kompetensi atau sub kompetensi) yang berbeda-
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beda, untuk dipresentasikan pada minggu berikutnya sesuai dengan jadwal

yang diatur oleh guru. Terkhusus pada kelas VIII, kegiatan tindak lanjut dalam

bentuk pekerjaan rumah (PR), seperti menyalin ayat atau hadis dan lain

sebagainya.

b. Program Kegiatan Tugas Terstruktur (Pembelajaran Ekstrakurikuler

PAI)

Kegiatan tugas terstruktur dalam bentuk ekstrakurikuler termasuk kategori

program pengembangan diri, merupakan kegiatan di luar jam yang tercantum

pada struktur kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan untuk

mengembangkan bakat dan minat serta untuk memantapkan pembentukan

kepribadian siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 4

Malang dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah yang

menunjang pembelajaran di kelas serta anggaran biaya yang ada.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa program kegiatan tugas terstruktur

dalam bentuk pembelajaran ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMP

Negeri 4 Malang adalah Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) yang pelaksanaannya

menggunakan model menirukan bacaan yang diperankan oleh pembinanya

dengan sesekali bertanya tentang ilmu tajwidnya atau cara membaca makhroj

yang benar. Cara semacam ini persis seperti model yang diterapkan di

pesantren tetapi siswa diberi waktu untuk bertanya jawab dengan Pembina.

Dalam prakteknya, peserta ekstrakurikuler BTA ini sangat antusias

mengikuti kegiatan terbukti dengan absensi kehadiran peserta sejumlah 60

peserta dari kelas VII dan VIII. Disamping itu kegiatan ini dilaksanakan di
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tempat Masjid sekolah sehingga pelaksanannya dengan mudah dapat

dikendalikan. Namun sejauh ini prestasi yang diraih dari kegiatan ekstra ini

belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Karena selama ini

prestasi keagamaan di SMP Negeri 4 diraihnya dari siswa yang bukan peserta

ekstrakurikuler BTA.

 Penelitian ini juga menemukan bahwa cara mengatur program

pembelajaran ekstrakurikuler seperti yang tercantum dalam mekanisme

kegiatan pengembangan diri dicantumkan dalam jadwal tersendiri yang diatur

oleh kurikulum seperti di bawah ini:

a). Kegiatan Pengembangan Diri yang bersifat rutin/terstruktur dilaksanakan

pada waktu pembelajaran efektif dengan mengalokasikan waktu khusus dalam

jadwal pelajaran, dibina oleh guru dan konselor sekolah.

b). Kagiatan Pengembangan Diri pilihan dilaksanakan di luar jam

pembelajaran (ekstrakurikuler) dibina oleh guru, praktisi, atau alumni yang

memiliki kualifikasi yang baik berdasarkan surat keputusan kepala sekolah.

 Dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa pengembangan program

dalam bentuk kegiatan tugas  terstruktur di SMP Negeri 4 Malang adalah:

(1) Pembiasaan IMTAQ yang dikoordinasi oleh kurikulum, dilaksanakan

di kelas dengan I jam pelajaran dibina oleh wali kelas masing-masing. Materi

yang diajarkan adalah terkait dengan bacaan surat-surat pendek dalam Al-

Qur,an dan do’a-do’a. hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah siswa bisa

hafal dengan fasikh dari ayat dan do’a-do’a harian yang dibaca setiap jum’at

siang.
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(2) Pembiasaan sholat Jum’at di sekolah, diorganisasi oleh kesiswaan dan

Pembina keagamaan dengan anggota OSIS bidang ketaqwaan. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan berjenjang setiap jum’at. Hasil yang diharapkan dari

kegiatan ini agar siswa terbiasa melaksanakan sholat jum’at karena masih

banyak siswa yang tidak melakukan sholat jum’at dengan alasan jalan macet

atau pulang sekolah terlalu siang habis untuk perjalanan pulang.

(3) Bimbingan keputrian dibina oleh kelompok kajian Islam KIASS

(Kreatifitas Insan Anak Sholeh dan Sholehah) Kota Malang. Pelaksanaan

kegiatan ini  dikoordinasi oleh kesiswaan dengan Pembina keagamaan puteri

baik dari Ibu guru SMP Negeri 4 maupun bekerjasama dengan kelompok

mahasiswi yang tergabung dalam organisasi KiASS. Pelaksanaan kegiatan ini

diatur oleh guru Agama Islam SMP Negeri 4 Malang dengan materi yang

sudah dibuat oleh Pembina keagamaan puteri yang disesuaikan dengan tema-

tema khutbah. Hal ini dilakukan supaya terjadi kesamaan pemahaman anak-

anak baik yang diberikan oleh khotib maupun yang mengikuti keputerian.

c. Program Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur

Dari pemaparan data di atas ditemukan bahwa pengembangan program

kegiatan mandiri tak terstruktur yang ada di SMP Negeri 4 Malang adalah

pembiasaan suasana religius di kawasan sekolah. yaitu; (1). Budaya 3 SAS

(Salam, Salim, Senyum, Ambil Sampah), (2). Budaya Jum’at Bersih, (3).

Halal Bihalal, (4). Peringatan hari Besar Islam (PHBI), (5). Santunan

Kematian, (6). Santunan Anak Yatim, (7). Budaya Anjang Sana keluarga
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Dewan Guru dan Karyawan, (8) Budaya Tasyakuran, dan (9). Budaya beramal

jariyah setiap jum’at.

Kegiatan ini masuk dalam program spontanitas, sekalipun sudah

diprogramkan sebelumnya karena waktunya menyesuaikan dengan kondisi

yang ada. Program yang sudah jelas diatur dalam jadwal hanya khusus

budaya-budaya yang mendukung kegiatan keagamaan selain upacara dan SKJ.

Dengan demikian Mekanisme pengembangan kegiatan pembelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di

SMP Negeri 4 Malang dilakukan secara simultan dengan pengembangan

KTSP dan silabus mata pelajaran. Sekolah atau kelompok sekolah dengan

karakteristik yang hampir sama dan/atau kelompok guru mata pelajaran

merumuskan bersama pengembangan kegiatan pembelajaran. Kegiatan

dilakukan dalam koordinasi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh tim

pengembang kurikulum di sekolah bersama dengan guru baik melalui rapat

kerja dan/atau kegiatan MGMP/MGMPS.

Oleh karena itu, dalam mengembangkan kegiatan program pembelajaran,

diperlukan informasi yang cukup berkaitan dengan karakteristik sekolah yang

terdiri dari, potensi dan kebutuhan peserta didik, sumber daya, fasilitas,

lingkungan, dan lain-lain. Informasi diperoleh dari berbagai sumber seperti

catatan dan pengalaman guru, hasil riset bagian penelitian dan pengembangan

(Litbang), atau informasi bagian inventarisasi di sekolah, serta karakteristik

keilmuan sesuai mata pelajaran.
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Temuan mengenai kegiatan pelaksanaan pengembangan pembelajaran

pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang dapat dilihat dalam gambar

4.2.

Gambar 4.2. Kegiatan pelaksanaan Pengembangan Program Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang
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3. Pengendalian Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI)

    a. Program Kegiatan Tatap Muka (Pembelajaran Intrakrikuler PAI)

Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pengembangan program

pembelajaran PAI yakni program pembelajaran intrakurikuler PAI SMP Negeri

4 Malang melibatkan berbagai pihak. Yaitu dilakukan setiap satu bulan sekali.

Dimana kepala sekolah beserta staf wajib mengikuti rapat khusus sebelum

diadakan rapat umum beserta dewan guru dan karyawan yang ada di SMP

Negeri 4 Malang. Biasanya membahas tentang evaluasi pelaksanaan program-

program pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari masalah di kelas sampai

pada hal-hal yang terkait dengan pengembangan program sekolah secara

keseluruhan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Pengendalian pelaksanaan program

pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang  dilakukan dengan cara

mengadakan evaluasi hasil belajar siswa dan monitoring kelas dalam

pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Untuk pembelajaran secara umum di Kelas kepala sekolah melakukan

pengendalian dalam bentuk supervisi kelas dengan cara melakukan pembinaan-

pembinaan terhadap proses pelaksanaan KBM pada saat itu. Jika tidak masuk

kelas, kepala sekolah melakukannya dengan cara menilainya melalui perangkat

pembelajaran yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Cara yang kedua

adalah dengan supervisi secara klinis, yaitu melakukan pembinaan kepada guru

yang bersangkutan baik dilakukan di ruang kepala sekolah maupun dalam rapat
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dinas dewan guru. Cara seperti ini diharapkan yang datang secara aktif adalah

gurunya bukan kepala sekolahnya. Hal dilakukan untuk mencari permasalahan-

permasalahan yang terjadi sepanjang proses dan hasil pembelajaran di kelas.

Selanjutnya ditemukan juga bahwa  ketika melaksanakan pembelajaran

PAI di kelas, kepala sekolah juga pernah mengadakan supervisi terhadap cara

mengajar guru Agama Islam di kelas. Juga tidak jarang dilakukan dengan cara

bekerjasama dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam dari Depag. Seperti

yang sudah-sudah bahwa wilayah Pendidikan Agama Islam memang harus

ditangani oleh Depag dan dari depag sendiri sudah ditentukan pengawasnya,

kepala sekolah  hanya melihat dari sisi administrasinya saja. Nampaknya

masalah pengendalian pembelajaran PAI ini memang diatur sesuai dengan

pengawas mata pelajaran.

Kegiatan pengendalian program pembelajaran PAI ini juga dilakukan oleh

guru Agama Islam . dengan cara menilai pembelajaran di kelas dan mengontrol

kegiatan keagamaan. Yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja

tetapi juga afektif dan psikhomotorik.

Penelitian ini juga menemukan bentuk pengendalian melalui ujian tulis

dan praktek dengan menggunakan fasilitas masjid dan ruang-ruang khusus

agama. Untuk kegiatan praktek ibadah, menggunakan tempat Masjid Sekolah,

tetapi jika tempat tersebut berbenturan dengan kegiatan lain seperti waktu

dzhuhur banyak yang sholat dzuhur, maka kegiatan praktikum dialihkan ke

ruang agama Islam. Di ruang tersebut sudah disediakan alat-alat ibadah dan Al-

Qur’an serta dilengkapi dengan Televisi 21 inchi dan player DVD. Jadi kalau



202

memang dalam praktek tersebut menggunakan media yang berkaitan dengan

pemutaran praktek-praktek sholat dan baca Al-Qur’an bisa menggunakannya

dengan baik tanpa harus mencari media di ruang lain.

Kegiatan pengendalian pengembangan program pembelajaran PAI melalui

penilaian hasil belajar siswa di SMP Negeri 4 dilakukan dengan mengkuti

prosedur yang sudah diatur dalam pedoman penilaian PAI yang diterbitkan

oleh BSNP yaitu dengan Tugas-tugas, Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah

Semester (UTS), dan ulangan akhir semester (UAS) atau dikenal dengan UKK

(Ujian Kenaikan Kelas) khusus semester genap, juga penilaian afektif dan

psichomotor yang diatur dalam penilian akhlak.

Penelitian ini juga menemukan  untuk penilaian Mata Pelajaran PAI,

evaluasi pembelajarannya menggunakan model yang sudah ditetapkan oleh

BSNP yaitu ada ujian tulis dan praktek. Yang termasuk ujian tulis diambilkan

dari ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.

Sedangkan untuk ujian praktek diambilkan dari praktek-praktek keagamaan

yang sudah diprogramkan di sekolah seperti rajin sholat wajib dzuhur dan

jum’at di sekolah ditambah penilaian akhlak. Penilaian akhlak ini menyangkut;

afektif dan psikhomotorik siswa. Untuk penilaian ujian praktek membaca Al-

Qur’an yang dinilai adalah makhroj, tajwid, dan kelancaran baca.

Berdasarkan dokumen ujian praktek yang diselenggarakan di sekolah,

untuk kelas IX biasanya mempraktekkan sholat dan membaca Al-Qur’an.

Teknis pelaksanaannya dengan membagikan kartu yang berisi soal yang akan

dipraktekkan dengan cara siswa mengambilnya dari penguji saat itu juga.
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Semua bentuk pengendalian yang dilakukan di SMP Negeri 4 Malang

mengacu pada Kriteria kenaikan kelas. Untuk PAI harus mencapai minimal 72.

jika tidak memenuhinya, maka dilakukan program remedial. Karena itu, ujian

tulis maupun praktek dilaksanakan oleh Guru PAI dan sekolah dengan

menggunakan nilai angka. Standar kelulusan yang digunakan adalah minimal

mencapai angka 72. jika belum mencapai ketentuan tersebut, siswa harus

mengikuti program remedial yang jadwalnya ditentukan oleh kurikulum.

b. Program Kegiatan Tugas Terstruktur (Pembelajaran Ekstrakurikuler

PAI)

Bentuk pengendalian Kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP Negeri 4

Malang dirancang untuk dijadikan media pelatihan yang mendukung

pembelajaran PAI di kelas dan pembiasaan bagi siswa untuk mengamalkan

ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

pengendaliannya hanyalah keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan melalui

pengamatan dan daftar hadir serta prestasi yang dicapai.

Adapun mengenai prestasi yang diraih dari kegiatan ini diperoleh

informasi bahwa selama tiga tahun terakhir ini sebayak 5 jenis lomba

keagamaan yang diraih baik yang diselenggarakan oleh MGMP PAI tingkat

kota maupun MGMP Seni Kota Malang. Sementara prestasi tingkat provinsi

dan nasonal belum pernah diraih.

Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk ekstra Pendidikan Agama

Islam di SMP Negeri 4 Malang ini dikembangkan program TPA dengan nama

BTA (Baca Tulis Al-Qur’an) dan Bahasa Arab, sedangkan untuk
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pengendaliannya juga lewat supervise kegiatan dengan melihat semacam

silabus yang dibuat  dan daftar hadir Pembina ekstra. ada lagi kegiatan yang

sudah terprogram dan masuk dalam struktur kurikulum yaitu pembiasaan

IMTAQ diisi oleh wali kelasnya masing-masing. Nah kegiatan IMTAQ ini

untuk sementara tujuannya supaya anak-anak terbiasa saja dalam melafalkan

do’a-do’a harian dan ayat-ayat pendek dalam Al-Qur’an sedangkan untuk

agama Kristen ditempatkan dalam kelas khusus untuk dibina tersendiri.

Adapaun cara pengendaliannya tidak ada evaluasi  hanya pada daftar hadir wali

kelas pada jam tersebut.

Diperoleh informasi bahwa  kegiatan pembelajaran PAI di SMP 4

diadakan praktek pembiasaan budaya religius dan kegiatan ekstrakurikuler

keagamaan seperti BTA dan Bahasa Arab, sholat jum’at di Masjid sekolah,

kajian keputrian, pondok romadhon dan peringatan hari besar Islam lainnya.

Hal ini dimaksudkan agar para siswa berlatih dan terbiasa mepraktekkan ilmu-

ilmu keislaman yang sudah diketahuinya dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa bentuk pengendalian

dari semua kegiatan yang berkaitan dengan ekstrakurikuler yang ada di SMP

Negeri 4 Malang  adalah dengan melihat daftar hadir Pembina, silabus yang

dibuat, dan prestasi yang diraih. kepala sekolah juga berharap agar

dikembangkan bentuk-bentuk keteladanan pada anak-anak seperti bersikap

ramah, sopan-santun dan terbiasa berbusana muslim.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap keberhasilan pembelajaran

pendidikan Agama Islam dapat dilihat juga dalam kegiatan yang ditangani oleh
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Pembina Osis bidang ketaqwaan, dalam hal ini yang menangani adalah Pak

Untung dan Pak Kirman. Melalui kegiatan ini disusun program peningkatan

ketaqwaan lewat OSIS. Adapun kegiatannya adalah Sholat Jum’at di sekolah,

Bimbingan Keputrian, Pembiasaan Amal Jariyah pada hari Jum’at, Pesantren

Romadhon, dan lain-lain. Adapun bentuk pengendaliannya melalui monitoring

dan daftar kehadiran siswa dan pembina.

c.  Program Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur

Untuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kegiatan mandiri tak

terstruktur adalah pembiasaan suasana religius di kawasan lingkungan sekolah.

Program ini dilaksanakan oleh semua warga sekolah dengan nilai-nilai agama

yang kental bisa dilihat dalam kebiasaan anak-anak salim kepada bapak/ibu

guru, berperilaku sopan-santun kepada siapa saja bila bertemu, ambil sampah

setiap melihat sampah berkeliaran dan memasukkannya ke dalam bak sampah,

dan lain-lain bentuk pengendaliannya lewat pantauan baik dilakukan oleh guru,

wali kelas, maupun kepala sekolah. Kegiatan ini dianggap berhasil di

lingkungan sekolah  dengan ditunjuknya sekolah ini menjadi duta mewakili

kota Malang dalam lomba adipura, dan adiwiyata tingkat Propinsi.

Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa pengendalian pengembangan

program pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang secara menyeluruh

dilakukan melalui rapat rutin bulanan dengan melibatkan seluruh staf dan

dewan guru. Rapat rutin bulanan tersebut dilaksanakan sebagai kontrol

terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan secara keseluruhan di SMP Negeri 4

Malang. Sedangkan pengendalian pelaksanaan program pembelajaran PAI baik
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program intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kegiatan pembiasaan budaya

religius dilakukan dengan mengadakan evaluasi hasil belajar siswa dan

kegiatan monitoring melalui supervisi kelas, daftar kehadiran Pembina ekstra,

hasil prestasi siswa di bidang keagamaan dan terkendalinya siswa dengan

kenaikan kelas yang nilaianya ditentukan lewat ketercapaian dengan KKM

yang ditetapkan.

Temuan mengenai pengendalian program pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang dapat dilihat dalam gambar 4.3.

Gambar 4.3. Kegiatan pengendalian Program Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang
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