
BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan data dan temuan penelitian. Dalam

bab ini diuraikan pembahasan mengenai temuan penelitian dari kasus di lokasi

penelitian dengan cara melakukan analisis empirik dan teoritik. Pembahasan

temuan ini mengacu pada tema yang dihasilkan dari keseluruhan fokus penelitian,

yaitu; (1) perencanaan  pengembangan program pembelajaran pendidikan Agama

Islam, (2) pelaksanaan pengembangan program pembelajaran pendidikan Agama

Islam dan (3) pengendalian pengembangan program pembelajaran pendidikan

Agama Islam.

A. Perencanaan Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI)

Perencanaan pengembangan program pembelajaran adalah suatu

pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar atau aktivitas

pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pengajaran serta melalui

langkah-langkah pengajaran; perencanaan itu sendiri, pelaksanaan dan

pengendalian  dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan.

Kebutuhan akan perencanaan ada pada semua tingkat dan sebenarnya

makin meningkat pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi, dimana perencanaan itu

mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada keberhasilan

organisasi/sekolah. Untuk kepentingan inilah, dalam pengembangan program

pembelajaran benar-benar memanfaatkan langkah perencanaan sebaik-baiknya.
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Perencanaan pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama

Islam dimulai dengan kajian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-

KD) PAI, pengembangan indikator sebagai hasil dari kajian SK-KD diatas,

dilanjutkan dengan menyusun program tahunan (Prota), program semester

(Promes) menyusun pengembangan silabus dan sistem penilaiannya, serta

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) PAI.

Melakukan pengembangan terhadap semua perangkat pembelajaran di atas

didasarkan pada Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran

(SKK-MP), Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SKL-MP) PAI serta

Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan yang

diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tetang standar

nasional pendidikan (SNP) dijelaskan: (1) Sekolah dan komite sekolah

mengembangkan kurikulum tingkat satuan  pendidikan dan silabusnya

berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah

supervise Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab terhadap  pendidikan

untuk SD, SMP, SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan

pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK (Pasal 17 ayat 2).

(2) Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran,

materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.1

 Pengembangan terhadap silabus merupakan pengembangan terhadap

salah satu dari perangkat pembelajaran yang ada. Dimana silabus merupakan

1 Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 20.
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gambaran umum dan kerangka dasar kurikulum yang akan diajarkan kepada

siswa. Silabus adalah bentuk pengembangan dan penjabaran kurikulum menjadi

rencana pelaksanaan pembelajaran atau susunan materi pembelajaran yang teratur

pada mata pelajaran tertentu pada kelas/semester tertentu.2 SMP Negeri 4 Malang

menerima pedoman silabus tersebut dari Diknas atau Depag pusat yang berisi:

Standar Kompetensi Mata Pelajaran, Kompetensi Dasar, Kegiatan Pembelajaran,

Indikator, Penilaian, Alokasi Waktu, dan Sumber Belajar.

Teknis pengembangan silabus yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Malang

adalah dengan cara mengajak semua guru melakukan rapat kerja khusus, dimulai

dengan pemberian orientasi dan pengarahan dari kepala sekolah, dilanjutkan

dengan orientasi dari nara sumber, kemudian diteruskan pada actionnya, 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.

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 dilakukan,

2 Nazarudin, Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan
Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum, (Yogyakarta: Teras, 2007), hal. 126.
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disampaikan kepada siswa dan dikerjakan oleh guru dalam jangka waktu satu

tahun (satu tahun ajaran).3

Rencana tahunan paling tidak memuat: Identitas pelajaran, Kompetensi

dasar, materi dan alokasi waktu. Berdasarkan dokumentasi pada guru PAI SMP

Negeri 4 Malang 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.

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.

Selanjutnya, bahan yang harus dipersiapkan guru adalah program

semester. Program semester merupakan penjabaran dan rincian dari program

tahunan yang dibuat sebelumnya. Secara lengkap Nazarudin mendefenisikan,

program tahunan adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan, disampaikan

kepada siswa dan dikerjakan oleh guru dalam jangka waktu satu semester dan

merupakan penjabaran dari program tahunan yang telah dibuat sebelumnya.4

3 Ibid., hal. 118
4 Ibid., hal. 123.
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Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kajian teori bahwa program

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-lain5. SMP Negeri 4

Malang dalam menyusun Program tahunan (Prota), Analisis waktu, program

semester  dan silabus ini harus sudah selesai sebelum pelajaran hari pertama

dimulai. Teknis pembuatan prota dan prosem di SMP Negeri 4 Malang dilakukan

bersama-sama dengan guru lain dibawah koordinasi bidang kurikulum. Rencana

tahunan, program semester dan silabus 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.

Berdasarkan dokumentasi, pada data perencanaan pembelajaran (RPP)

semua guru di SMP Negeri 4 Malang, ada kesamaan dalam struktur dan kegiatan

yang tercantum di dalamnya, karena format dan modelnya dibuat oleh kurikulum.

Bentuk perencanaan pembelajaran dengan konsep yang dibuat kurikulum sama

halnya dengan perencanaan konsep kurikulum pelajaran yang lain, diantaranya

menyusun kegiatan perencanaan pembelajaran sistematis dan mengidentifikasi

konsep-konsep yang akan dibahas serta memilih kegiatan pembelajaran yang

sesuai.

5 BSNP, Pedoman Pengembangan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
SMP, Jakarta: 2007, hal 10
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 Dalam kenyataan, walaupun masing-masing guru memiliki pendapat yang

sama tentang perencanaan pembelajaran, 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.

 Pembelajaran pada pagi hari misalnya, siswa kelihatannya lebih siap

mengikuti pelajaran sehingga penerapan RPP lebih mudah diwujudkan. Akan

tetapi suasana pada siang hari, anak tampak banyak terganggu dengan banyak hal,

misalnya suasana dalam kelas panas, siswa dalam keadaan lapar, mengantuk dan

lain sebagainya. Boleh jadi penerapan RPP sulit untuk diwujudkan pada situasi

dan kondisi demikian.

 Demikian halnya dengan faktor yang lain, seperti kurangnya media,

suasana kelas yang tidak kondusif, motivasi belajar yang rendah dalam

pembelajaran agama akan sangat mempengaruhi implementasi RPP di dalam

kelas. Namun pada sebagian guru, faktor tersebut boleh jadi bukan menjadi faktor

penghambat dalam penerapan RPP, namun menjadi sebuah tantangan bagi guru

agar dapat menjadi seorang yang lebih profesional.

Merujuk pada format RPP yang dibuat guru Agama Islam di SMP Negeri

4 Malang, nampaknya belum secara rinci mempertimbangkan karakteristik siswa

dan lingkungan belajar yang dihadapi. Hal ini belum sejalan dengan landasan

KTSP yang lebih menekankan pada potensi lingkungan sekitar. Meskipun di SMP
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Negeri 4 Malang, para siswa rata-rata mempunyai kemampuan belajar yang lebih,

namun tidak bisa dipungkiri juga di dalamnya terdapat banyak perbedaan dalam

kemampuan siswa. Adanya kelas bilingual, kelas seni dan kelas reguler,

mengindikasikan adanya tingkat perbedaan karakteristik siswa di SMP Negeri 4

Malang. Oleh karena itu perlu disusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang

berbeda dari ketiga kelas di atas.

 Satu sisi penerapan RPP di lingkungan SMP Negeri 4 Malang tidak

menjadi masalah, karena input siswa di sekolah ini tergolong baik -diukur dari

rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) masuk, Namun hal ini menjadi masalah

apabila diterapkan pada sekolah yang memiliki input siswa yang rendah atau

sekolah yang terletak daerah-daerah terbelakang dari sisi metode pembelajaran

atau fasilitas.

 Nampak juga bahwa dokumentasi terhadap perencanaan perangkat

pembelajaran yang dibuat oleh GPAI SMP Negeri 4 Malang maupun yang ada

dalam dokumen II KTSP yang memuat tentang silabus dan RPP PAI belum ada

tanda-tanda pengembangannya secara signifikan. Seperti upaya melakukan

pengembangan terhadap Standar kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran PAI

belum dilakukan. Juga belum dilakukan upaya pengembangan terhadap Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) Mata pelajaran terhadap masing-

masing aspek materi. Bahkan melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk

perencanaan yang mendukung pengembangan silabus dan RPP juga dibiarkan apa

adanya seperti contoh yang ada dalam panduan penyusunan silabus yang

dikeluarkan oleh BSNP (Badan Standar nasional Pendidikan) beberapa tahun lalu.
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Oleh karena itu upaya perbaikan dan pengembangan terhadap perencanaan

pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang perlu segera dilakukan agar

pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah tersebut benar-benar mampu

meningkatkan kualitas lulusannya.

B. Pelaksanaan Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI)

1. Pengorganisasian Pengembangan Program Pembelajaran PAI

Mengorganisir dalam mengembangkan program pembelajaran merupakan

pekerjaan yang dilakukan seorang guru dan kepala sekolah dalam mengatur dan

menggunakan sumber belajar dengan maksud mencapai tujuan belajar dengan

cara yang efektif dan efisien.6 Artinya bahwa organisasi merupakan proses

pembagian sumber belajar untuk mempermudah mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Jika ditelusuri lebih jauh lagi, pengorganisasian sebenarnya tidak saja

berhenti pada pengelolaan sumber belajar, sebagaimana yang dijelaskan Davis

bahwa pengorganisasian dalam pembelajaran meliputi: (a) memilih alat taktik

yang tepat; (b) memilih alat bantu belajar atau audio visual yang tepat; (c)

memilih besarnya kelas (jumlah siswa yang tepat); (d) memilih strategi yang tepat

untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan, prosedur serta pengajaran yang

kompleks.7

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syafarudin dan Irwan Nasution, bahwa

seorang guru perlu menciptakan suasana belajar di kelas yang kondusif dan

6 Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran ,  hlm. 110.
7 Ibid
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terarah pada pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien

diantaranya:

a. Sebelum guru masuk kelas (pre condition).

 Cara yang ditempuh oleh guru adalah: (1) merumuskan apa yang penting

dan harus dimiliki oleh siswa; (2) merancang bantuan-bantuan yang

cocok akan diberikan kepada siswa; (3) merancang waktu yang sesuai

dengan topik/pokok bahasan pelajaran.

b. Pada waktu guru di kelas (operating procedures)

Cara yang ditempuh mencakup kegiatan berikut: (1) memperhatikan

keragaman siswa sehingga guru memperlakukan mereka dengan cara dan

waktu yang berbeda; (2) mengadakan pengukuran terhadap berbagai

pencapaian siswa sebagai hasil belajarnya.8

 Pada tahapan di atas maka mutlak diperlukan metodologi yang tepat dalam

pembelajaran. Dalam hal ini metode mengajar adalah (1) salah satu komponen

dari proses pendidikan; (2) merupakan alat mencapai tujuan yang didukung oleh

alat-alat bantu mengajar; (3) merupakan kebulatan dalam satu sistem pengajaran.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam temuan penelitian bahwa

pengorganisasian bahan pelajaran yang dilakukan oleh guru Agama islam di SMP

Negeri 4 Malang sudah mengacu pada tahap-tahap pengorganisasian secara rapi.

Hal ini dapat dilihat dalam temuan penelitian yang menggambarkan bahwa

sebelum mengajar di kelas, guru Agama Islam SMP Negeri 4 Malang selalu

mengkondisikan kelas diskusi dengan tertib, membuat soal-soal atau bahan yang

8 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif,
(Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 27-28.



216

akan didiskusikan, mengecek kelengkapan dan kesiapan siswa dalam mengikuti

pelajaran, menyiapkan siswa berbaris di depan kelas sebelum pelajaran dimulai,

serta membuat alat peraga dan media pembelajaran yang aplikatif.

Berdasarkan observasi di kelas dan interview dengan guru PAI SMP Negeri

4 Malang, baik pengelolaan kelas maupun metode yang digunakan guru sangat

variatif. Ada guru yang sering menggunakan metode ceramah, metode tanya

jawab dan penugasan. Dan ada guru juga menerapkan metode diskusi, pembiasaan

dan keteladanan. Guru menyadari bahwa setiap metode memiliki kekurangan dan

kelebihan. Oleh karena itu guru tidak menggunakan metode pembelajaran secara

terpisah melainkan dengan metode integratif yakni dilaksanakannya berbagai

metode dalam satu proses pembelajaran misalnya ceramah digabung dengan tanya

jawab dan sebagainya.

Metode-metode tersebut masih bersifat konvensional yakni metode yang

lazim digunakan guru.9 Metode ini sering disebut metode tradisional. Metode

tersebut cenderung membuat siswa pasif dalam belajar sehingga tidak banyak

pengetahuan yang diserap siswa maupun ketrampilan yang dapat dipelajari siswa

sehingga tujuan pembelajaran pada aspek kognitif, psikomotorik dan afektif

belum tercapai secara optimal. Meskipun di SMP Negeri 4 Malang telah

diupayakan modifikasi metode dengan menambahkan metode keteladanan dan

pembiasaan sebagai metode yang disarankan pada pendidikan agama Islam.

Namun metode inkonvensional seperti metode pembelajaran modul, pengajaran

berprogram, pengajaran unit belum terlihat. Dan terdapat satu metode yang

9 Basyiruddin, Metodologi Pembelajaran PAI, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 33.
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membuat siswa aktif yang sering digunakan guru yaitu metode diskusi. Sedang

metode yang dapat membuat siswa aktif lainnya belum diterapkan seperti metode

sosiodrama, resume kelompok dan karyawisata.

 Ada yang menarik dalam diskusi pembelajaran dalam kelas, utamanya

pada kelas IX. Guru sering meminta siswa mendiskusikan tema-tema yang hangat

dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam dewasa ini, terlebih

problema yang dekat dengan para remaja. Tema-tema yang diangkat dalam

diskusi ini, sebagian besar terkait dengan pernikahan/perkawinan. Bagaimana

tentang pernikahan sirri, perceraian, nikah hamil, poligami, masturbasi, onani dan

tema-tema lainnya yang sering terjadi dalam masyarakat. Bahkan diskusi ini,

setiap Jumat siang diselenggarakan di aula SMP Negeri 4 Malang dapat diikuti

oleh seluruh siswa putrid dan sebagian guru.

Metode diskusi di atas menurut Syarkawi termasuk metode diskusi

dilemma moral. Keunggulan penggunaan metode diskusi dilemma moral dalam

meningkatkan pertimbangan moral, secara empiris ditunjukkan oleh penelitian

Blatt, Kohlberg, Frankena, Rest, Chazan dan Soltis. Temuan penelitian tersebut

mengidentifikasikan bahwa tingkat pertimbangan moral siswa meningkat secara

berarti, apabila pendidikan moral diajar dengan menggunakan pendekatan

perkembangan kognitif melalui metode diskusi dilemma moral.10

Penggunaan pendekatan perkembangan kognitif melalui metode diskusi

dilemma moral mampu mengorganisasi struktur kognitif siswa setelah mereka

mengalami konflik moral. Reorganisasi struktur kognitif yang terjadi pada

10 Sjarkawi, Pembentukkan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional dan
Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 71.
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seseorang akan melahirkan struktur kognitif baru. Struktur kognitif, menentukan

kemampuan individu dalam mempertimbangkan dan menetapkan perilaku

moralnya. Pendekatan perkembangan kognitif dalam pendidikan moral melalui

metode diskusi dilemma moral telah menarik cukup besar beberapa peneliti

selama sepuluh tahun terakhir ini. Berdasarkan beberapa penelitian tentang

penggunaan metode diskusi dilemma moral ditentukan sebagian besar

daripadanya berhasil mencapai peningkatan pertimbangan moral bila

dibandingkan dengan penggunaan metode ceramah bervariasi (tanya-jawab).

Dengan demikian penggunaan metode diskusi dilemma moral dapat

mendorong perkembangan seluruh tahap penalaran moral. Jika pelaksanaan

penelitian dihubungkan dengan lamanya pemberian perlakuan, maka ditemukan

penelitian yang dilakukan selama 7 minggu hanya mencapai 67% (10 dari 15

penelitan) berhasil meningkatkan pertimbangan moral, sedangkan penelitian yang

dilakukan selama 18 minggu mencapai 100% (15 dari 15 penelitan) berhasil

meningkatkan pertimbangan moral.11

Sebagai tambahan bahwa fungsi guru juga sebagai manajer. Sebagai

menejer, guru dapat mengorganisasikan program atau bahan pelajaran untuk

disampaikan kepada siswa dengan beberapa metode, antara lain: metode ceramah,

metode demonstrasi, diskusi, metode tanya jawab, metode drill/latihan, atau

metode resitasi/pemberian tugas belajar, karyawisata, sosiodrama, simulasi, dan

lain-lain.12 Dalam menggunakan dan memilih metode, yang penting diperhatikan

guru adalah tujuan pengajaran yang akan dicapai, sifat materi pelajaran, kondisi

11 Ibid. , hal. 72.
12 Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran , hlm. 112-115.
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siswa, kemampuan guru dan alokasi waktu. Artinya bahwa pengorganisasian ini

erat terkait dengan pengelolaan kelas.

Penggunaan metode pembelajaran oleh guru Pendidikan Agama Islam

(GPAI) di SMP Negeri 4 Malang juga sudah lumayan bagus. Dalam penelitian

ditemukan bahwa GPAI SMP Negeri 4 Malang pernah menerapkan metode

pembelajaran model Jigsaw, STAD, Ceramah Plus, dan demonstrasi. Akan tetapi

dari sekian banyak metode pembelajaran, yang paling sering dilakukan adalah

model pembelajaran ceramah plus, dimana dalam metode ini disamping

menggunakan pengantar ceramah juga disisipi tanya jawab dan inquiry.

Penggunaan metode dengan model ceramah plus ini sebagaimana yang

dinyatakan Ismail 13, merupakan bentuk pengalihan suasana yang menjemukan,

dimana dalam metode ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1.

Membangun minat siswa dengan cara mengawali pelajaran dengan cerita atau

menunjukkan gambar/ilustrasi yang menarik, mengajukan kasus atau masalah,

dan member pertanyaan; 2. Memaksimalkan pemahaman dan ingatan siswa

dengan cara memberikan kata-kata kunci, member contoh dan analogi, serta

menggunakan multi media atau audio visual lainnya; 3. Melibatkan siswa dengan

cara member kesempatan siswa menjawab pertanyaan dan member contoh dan

menyelingi penyajian dengan aktivitas singkat; 4. Memperkuat pembelajaran

dengan cara menerapkan materi pembelajaran pada masalah, meminta siswa

mengkaji ulang materi yang disampaikan, dan merangkumnya dalam buku

catatan.

13 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, Semarang: RaSAIL,
2008, hlm.95
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Pengorganisasian pembelajaran juga identik dengan pengelolaan kelas.

Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh guru (penanggung

jawab) dalam membantu siswa sehingga dicapai kondisi optimal pelaksanaan

pembelajaran seperti yang diharapkan.14 Edmund,  mendefenisikan pengelolaan

kelas yaitu: (1) Tingkah laku guru yang dapat menghasilkan prestasi siswa yang

tinggi karena keterlibatan siswa di kelas; (2) tingkah laku siswa yang tidak banyak

mengganggu kegiatan guru dan siswa lain; (3) menggunakan waktu belajar yang

efisien.15 Kegiatan utama yang dilakukan dalam pengelolaan kelas yaitu: (1) yang

berkaitan dengan siswa; (2) yang berkaitan dengan fisik (ruangan, perabot, alat

pelajaran). Membuka jendela, merangsang anak untuk belajar maksimal, mengatur

bangku, meja dan sebagainya merupakan pengelolaan. Jadi, tujuan pengelolaan

kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga

tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Dalam penelitian ditemukan bahwa cara guru Agama Islam di SMP Negeri

4 Malang dalam pengelolaan kelas masih ada yang  menggunakan cara

tradisional, dimana model kelas yang diterapkan sebagaian besar mengarah pada

satu arah sekalipun pada saat itu guru menggunakan metode diskusi. Hal ini

menurut penulis kurang memberi ruang kreativitas siswa, sehingga perlu cara

pengelolaan kelas yang modern, seperti formasi huruf  U, formasi lingkaran,

formasi corak tim dan lain-lain.

Sebuah kelas dapat dikatakan tertib, dilihat dari indikator yaitu: (1) setiap

anak terus bekerja, tidak ada yang berhenti karena tidak tahu tugas belajar yang

14 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa , hlm. 68.
15 Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm.

264.
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diberikan kepadanya, (2) setiap anak terus melakukan pekerjaan belajar tanpa

membuang waktu agar dapat menyelesaikan tugas belajar yang diberikan

kepadanya.16 Jangan sampai ada anak yang dapat mengerjakan tugasnya, tetapi

tidak bergairah dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, karena situasi dan

kondisi kelas tidak mendukung.

Dengan demikian, menurut penulis perlu juga diusahakan suatu

pengelolaan kelas dengan perspektif baru. Pengelolaan kelas tidak sekedar pada

hal-hal teknis atau menyangkut strategi belaka, namun lebih menyangkut faktor

pribadi-pribadi peserta didik yang ada di kelas tersebut. Pengelolaan kelas tidak

dapat dilepaskan dari aspek manusiawi dari pembelajaran dan pengajaran.17

Pengelolaan kelas yang ditekankan pada bagaimana mengelola pribadi-pribadi

yang ada akan lebih menolong dan mendukung perkembangan pribadi, baik

pribadi peserta didik maupun gurunya.

Kelas atau kegiatan belajar mengajar hendaknya menjadi suasana yang

menggairahkan dan mengasyikkan untuk kegiatan eksplorasi diri dan menemukan

identitas diri. Maka pengajaran secara integral mesti berkaitan dengan pendidikan

nilai. Faktor-faktor penting dalam pengelolaan kelas adalah faktor gurunya, faktor

kedisiplinan, dan faktor evaluasi atau penilaian bagi peserta didik. Kesemua faktor

tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang harus diperhatikan guru

dalam rangka mengelola kelas mencapai tujuan yang maksimal.

2.  Pengarahan (leading) Pengembangan Program Pembelajaran PAI

16 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa , hlm. 68-69.
17 Nuryatno, Agus, Pendidikan Agama Perlu direkonstruksi dalam

http://www.sfeduresearch.org/content/view/175/66/1/5/lang,id/ diakses tanggal 27 Maret 2010

http://www.sfeduresearch.org/content/view/175/66/1/5/lang,id/
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Mengarahkan atau dalam istilah lain memimpin adalah pekerjaan yang

dilakukan oleh guru dan kepala sekolah untuk memberikan motivasi, mendorong

dan membimbing siswa sehingga mereka akan siap untuk mencapai tujuan belajar

yang telah disepakati.

Memotivasi siswa, mendorong ataupun membimbing mereka untuk belajar

sangat tergantung seberapa besar jalinan yang dapat diperankan guru dalam

pergaulannya dengan orang lain terutama dengan siswa. Dengan kata lain

kepemimpinan dilaksanakan dengan baik ketika guru sebagai pemimpin mampu

menjalin hubungan yang harmonis dengan siswa atau guru yang lain.

Karakteristik hubungan yang harmonis antara guru PAI di SMP Negeri 4

Malang dengan siswanya dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut

sebagaimana yang diungkapkan oleh Syafarudin dan Irwan Nasution yakni:18

a. Keterbukaan dan transparansi guru sehingga terjadinya keterusterangan satu

dengan lainnya. Hal ini sangat nampak pada persoalan pemberian penilaian

hasil belajar siswa. Guru PAI sering terbuka dan transparan bagi siswa yang

mengajukan komplen terhadap pemberian nilai guru. Setiap butir penilaian

guru dipaparkan sehingga ada rasa kepuasan terhadap nilai yang diberikan

guru.

b. Penuh perhatian, bila tiap pihak mengetahui bahwa dirinya dihargai oleh pihak

lain. Sikap saling menghargai dan merasa dihargai ketika ada aturan yang jelas

dalam proses pendidikan dalam sekolah. Berdasarkan observasi dan interview,

perhatian guru Guru PAI dalam kaitan ini, sangat dihormati dan dihargai oleh

18 Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Quantum
Teaching, 2005), hal. 125.
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siswanya, hal ini nampak disaat guru mulai masuk ke dalam kelas. Siswa

diatur oleh aturan harus masuk ke dalam kelas sebelum guru masuk, dimana

hal ini menunjukan adanya kesiapan siswa untuk mengikuti pelajarannya. Jika

terdapat siswa yang terlambat, hal tersebut dapat mengganggu jalannya proses

pembelajaran. Untuk mengeliminir sikap siswa ini, guru PAI memberikan

sangsi yang sangat mendidik, yaitu tadarus Al-Qur’an satu juz banyaknya di

ruangan mushola. Sanksi ini selain berdampak terhadap berkurangnya tingkat

keterlambatan siswa masuk kelas dan melancarkan mereka dalam membaca

Al-Qur’an, hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan/mengajarkan

bagaimana cara agar siswa memberikan perhatian dan penghargaan terhadap

guru atau pelajaran PAI atau sebaliknya.

Demikian juga perhatian guru terhadap siswa dapat dilihat melalui

sikapnya dalam mengajar. Pendapat siswa walaupun jauh dari yang

diharapkan, sangat dihargai oleh guru. Begitupun dalam interaksi keseharian

guru, jika ada siswa yang membutuhkan mereka, sesibuk apapun itu, guru

menyempatkan waktu untuk memberikan layanan selayaknya kepada

siswanya.

c. Adanya saling ketergantungan. Sikap saling ketergantungan dapat dilihat baik

dalam interaksi dalam pembelajaran formal dalam kelas maupun di luar kelas.

Di luar kelas, sikap ketergantungan ini justru lebih nampak. Sebagai contoh,

disaat siswa merencanakan suatu kegiatan baik itu bersifat umum atau ada

kaitannya dengan keagamaan (PAI), saran dan masukan ide dari guru PAI

masih dibutuhkan siswa, walaupun dari segi kemandirian siswa SMP Negeri 4
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Malang, diakui sudah cukup dibanggakan. Hal ini terjadi bukan semata-mata

karena guru PAI merupakan pejabat wakil kepala sekolah urusan kesiswaan

namun juga karena saran yang dikemukakan bisa diterima oleh siswa dan

mengena kepada sasaran yang diharapkan bersama.

d. Keterpisahan, untuk memungkinkan guru dan siswa menumbuhkan dan

mengembangkan keunikan, kreativitas dan individualitas masing-masing.

Dalam kaitannya dengan point ini, peranan guru nampak disaat pembelajaran

dalam kelas. Ada kecenderungan guru PAI berusaha untuk menciptakan

suasana yang menantang kreativitas siswa dengan berbagai teknik

pembelajaran seperti pemberian tugas makalah atau dalam bentuk yang lain.

Sehingga dengan metode dan teknik ini, muncul keunikan dan karakteristik

masing-masing individu dalam mengolah tugas yang dibebankan kepadanya.

Contoh kongkritnya, pernah ada siswa SMP Negeri 4 Malang yang

menampilkan uraian makalahnya PAI dengan menggunakan pendekatan ilmu

Sains yang sangat jarang dilakukan oleh siswa seusianya, seperti tema tentang

kiamat, dibahas oleh siswa lewat pendekatan ilmu pengetahuan.

e. Pemenuhan kebutuhan bersama sehingga tidak ada satu pihak yang

dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. Lewat sangsi yang

diterapkan bagi siswa yang terlambat masuk kelas, memungkinkan semua

kebutuhan siswa tidak dikorbankan. Keterlambatan siswa masuk kelas, selain

mengganggu proses jalannya pembelajaran, juga berdampak pada kuantitas

pembelajaran. Artinya ketika siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas,

tentunya banyak hal yang telah dijelaskan oleh guru atau diskusi siswa
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terlewati begitu saja. Khusus pada kelas IX penerapan sangsi cukup tegas dan

diarahkan pada sangsi yang lebih mendidik seperti baca al quran satu juz

(‘Amma) bagi siswa yang terlambat. Namun metode yang baik ini, tidak

ditemui di kelas-kelas dibawahnya namun ditemui juga di kelas VII dan VIII

ketika ada siswa yang terlambat mereka disuruh do’a menggunakan lafal dan

teks Arab di depan kelas dengan suara keras.

Hubungan baik ini, sebagian guru PAI dapat menjalankan dengan baik,

meskipun demikian pada sebagian guru justru kurang nampak atau kurang dapat

diperankan dengan baik. Hal tersebut nampak dari ungkapan guru maupun siswa

yang seolah-olah mengungkapkan pembelajaran PAI hanya sebagai pelajaran

pelengkap saja. Dari sisi ini, mengindikasikan bahwa keinginan untuk belajar

agama masih perlu ditingkatkan.

Guru sebagai motivator sedapat mungkin mempengaruhi siswa melakukan

kegiatan belajar. Pemberian pengaruh dan bimbingan dalam konteks mengajar,

guru sebagai pemimpin melakukan dua usaha utama, yaitu: (1) memperkokoh

motivasi siswa, (2) memilih strategi mengajar yang tepat.19 Berdasarkan observasi

dalam penelitian ini, guru tidak henti-hentinya berusaha untuk memotivasi siswa.

Begitupun dengan pemilihan strategi pembelajaran, juga sudah ditetapkan sejak

tatap muka perdana, namun sebagian guru tidak dapat menjalankan dengan

maksimal, bahkan sebagian cenderung monoton sehingga siswa nampak bosan

dengan model pembelajaran tersebut.

19 Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran , hal. 124.
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Adapun usaha untuk memikat hati siswa telah banyak dilakukan guru

misalnya dengan penyampaian informasi dengan bahasa yang dapat dipahami

siswa, baik dengan bahasa lokal (bahasa Jawa) maupun dengan bahasa Indonesia.

Berikutnya guru memberikan contoh atau menjelaskan kegunaan dan hal lain

yang dirasa dapat memikat siswa untuk senantiasa merasa haus akan agama atau

dengan menggunakan media pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi

menarik. Namun hal ini tidak selamanya berjalan maksimal disebabkan adanya

kendala lainnya diantaranya media pembelajaran yang terbatas.

Dari segi hubungan dengan siswa dalam konteks kepemimpinan, gaya

kepemimpinan yang terapkan guru PAI di SMP Negeri 4 Malang sebagian besar

adalah kepemimpinan yang demokratis dimana dalam pengambilan keputusan,

guru lebih menyerahkan kepada siswa secara koordinatif. Sedangkan untuk gaya

kepemimpinan yang otoritatif yang cenderung akan menumbuhkan sikap pasif

dan agresif, tidak nampak selama dalam penelitian ini.

Demikian juga dalam interaksi pembelajaran, guru menempatkan diri

bukan satu-satunya sebagai sumber informasi, tapi memberikan kesempatan

kepada siswanya untuk melontarkan pendapat, ide atau gagasannya sesuai dengan

pengalaman dan kemampuan mereka masing-masing.

Terkait dengan upaya memberikan motivasi kepada siswa agar tertarik

mempelajari dan mengamalkan agamanya, guru PAI juga melakukan analisis

motif-motif yang melatarbelakangi siswa malas melaksanakan sholat, menurun

minatnya terhadap PAI dan lain sebagainya. Analasis guru, banyak dilakukan,

melalui penilaian afektif dengan ulangan lisan terhadap afeksi siswa dan juga
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lewat pengajaran dalam kelas yang mengarah pada penyadaran akan sikap yang

dirasa masih kurang maksimal dalam mengamalkan agama. Selanjutnya, diikuti

dengan memberikan penguatan, penyadaran akan kebutuhan setiap manusia

terhadap agamanya.

Bentuk pengarahan yang dilakukan oleh guru PAI SMP Negeri 4 Malang

adalah pemberian motivasi. Motivasi ialah kekuatan yang tersembunyi di dalam

diri dan mendorong seseorang berkelakuan dan bertindak dengan cara yang

khusus atau tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah

laku kearah suatu tujuan tertentu.20 Dengan bentuk penyadaran seperti halnya

yang dilakukan guru sebagaimana penjelasan di atas, siswa dengan sendirinya

akan memahami kelemahan atau dampak dari perbuatannya, sehingga dengan

sendirinya motivasi untuk merubah kearah yang baik secara otomatis akan muncul

dalam dirinya. Proses yang muncul dari dalam diri seperti inilah sering disebut

dengan istilah lain motivasi intrinsik.

Motivasi intrinsik sebagaimana yang dinyatakan oleh Mulyasa, adalah

dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu.

Motivasi ini biasanya muncul karena adanya keinginan mencapai tujuan yang

terkandung dalam perbuatan belajar seseorang.21 Motivasi intrinsik inilah

kemudian membuat perilaku siswa cenderung menjadikan kesadaran beragama di

kalangan siswa SMP Negeri 4 Malang lebih berkualitas. Dengan kata lain,

sebagian besar siswa melaksanakan perintah agama seperti shalat, bukanlah

20 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 200), hal.
264.

21 Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Press,
2002), hal. 10.
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semata-mata sekedar ikut-ikutan atau takut akan hukuman dari guru, atau hanya

sekedar pamor dihadapan orang lain namun dipastikan karena kesadaran dirinya

akan pentingnya melaksanakan perintah agama, karena berbagai hikmah dan

manfaat yang dapat dihasilkan dari perbuatan tersebut.

Fenomena menarik itu dapat kita saksikan sehari-harinya di lingkungan

SMP Negeri 4 Malang, salah satunya kegiatan shalat berjamaah. Setiap harinya

banyak siswa dengan tanpa perintah dari guru atau perintah dari siapapun mereka

berbondong-bondong ngumpul di mushola untuk melaksanakan sholat. Demikian

juga dengan bersalaman, berjabat tangan dan lain sebagainya.

3.  Pelaksanaan Pengembangan Program Pembelajaran PAI

Pelaksanaan pengembangan Program pembelajaran dapat dikategorikan

dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan

akhir pembelajaran sebagaimana uraian dibawah:

a. Kegiatan awal (pendahuluan)

Kegiatan awal dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada siswa,

memusatkan perhatian, dan mengetahui apa yang telah dikuasai siswa

berkaitan dengan bahan yang akan dipelajari. Kegiatan awal ini dapat

dilakukan dengan berbagai cara antara lain dalam bentuk apersepsi dengan

memberikan ilustrasi berupa gambar, cerita, film, dan beberapa pertanyaan

untuk menggali pemahaman.

Berdasarkan observasi karakteristik pembelajaran di kelas VII, VIII dan

IX terdapat beberapa perbedaan. Hal ini salah satu penyebab karena faktor

gurunya yang berbeda atau tingkat pemahaman siswa di kelas yang satu
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dengan lainnya berbeda. Namun dari perbedaan tersebut terdapat sisi

kesamaan yang akan diuraikan sebagai berikut.

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.

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.
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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

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
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komentar guru juga, dalam bentuk reward verbal22 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

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.

Dari deskripsi di atas tentang teknik-teknik pembelajaran di awal kegiatan

seperti menjelaskan sekaligus melontarkan pertanyaan kepada siswa atau

dalam bentuk mengoreksi pekerjaan siswa, dapat diidentifikasi sebagai

22 Menurut defenisinya reward teknik verbal yaitu pemberian penghargaan yang berupa
pujian, dukungan, dorongan atau pengakuan. Lihat Syamsu Yusuf LN, Psikologi Belajar Agama:
Perspektif Agama Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal. 99.
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kegiatan apersepsi. Metode apersepsi, salah satu teknik pembelajaran dengan

menggali atau menghubungkan materi yang telah dipelajari/dikuasai siswa

sebelumnya, dengan materi yang akan dipelajari.23 Apersepsi ini menjadi titik

tolak dalam memulai pelajaran baru.

Dalam hal ini, guru dapat menempuh jalan pelajaran secara induktif yaitu:

(1) Dari contoh-contoh menuju kepada kaidah-kaidah; (2) dari hal-hal yang

mudah kepada yang sulit; (3) dari hal-hal yang khusus kepada yang umum

dan: (4) dari hal yang konkret kepada yang abstrak.24

Berikut pada kegiatan kultum, terdapat dua hal yang bisa diperoleh dari

kegiatan tersebut, yaitu: Pertama secara psikologis, siswa mendapatkan

penguatan dari tema-tema yang disampaikan kepada orang lain- sebagai

bentuk untuk menemukan dirinya sendiri dan pada saat yang bersamaan

terbangun suasana egaliter antara guru dan siswa. Untuk mencapai proses ini

kemauan keras dari guru menjadi modal utama. Guru dituntut untuk lebih

bersahabat dengan siswa, tidak ‘gila hormat’ dan rendah hati dengan tidak

mengurangi kewibawaan guru dihadapan siswa demi mengutamakan

kepentingan proses pendewasaannya.

Kedua, dalam pemahaman penulis, peran guru adalah menjadi fasilitator

untuk mengaktifkan para siswa mencari sebanyak-banyaknya informasi

tentang tema dari berbagai sumber dan membantu menemukan serta

menyakini nilai universal yang ada dalam Islam sebagai sarana penting untuk

membantu manusia mencapai keselamatan dalam hidup. Dalam kehidupan

23 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 27.
24 Ibid.
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generasi yang sangat berbeda dengan masa lalu, dimana persoalan kehidupan

lebih rumit dan berat. Misi agama untuk membantu manusia mendapatkan

keselamatan dalam hidup harus selalu diterjemahkan dalam konteks

kehidupan siswa yang berbeda-beda.

Dengan pembiasaan kultum, sebenarnya siswa dilatih untuk dapat

mencontoh  dan mengatakan sekaligus mempraktekan nilai-nilai yang

disampaikan oleh guru tersebut yang pada akhirnya diharapkan bisa

dipraktekkan dalam kehidupan siswa di masyarakat nanti. Dengan belajar

mengatakan, siswa dituntut bertanggung jawab dengan apa yang diterapkan .

Dengan begitu, peluang internalisasi nilai akan tercapai maksimal. Hal ini

sesuai penelitian bahwa, dengan mengatakan siswa dapat belajar sebanyak

70%. Jika dia mengatakan dan melakukan, siswa dapat belajar sebanyak

90%25

Begitu pula halnya dengan kegiatan tadarrus Al-Qur’an yang dilakukan

secara terus menerus dan konsisten pada setiap jam pelajaran, dapat

memberikan dampak yang besar dalam diri siswa. Sesuatu yang dilakukan

berulang-ulang dan terus menerus selain menambah kelancaran dalam

membaca Al-Qur’an, tadarrus juga dapat menjadi sebuah kebiasaan.

Berawal dari pembiasaan, selanjutnya siswa akan secara terus-menerus

melakukan kegiatan tersebut yang pada akhirnya akan menjadi suatu tradisi

yang akan terpancang dalam diri selama hidupnya. Inilah bentuk strategi

25 Nazarudin, Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan
Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum (Yogyakarta: Teras, 2007), hal. 19-20.
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pengintegrasian pendidikan moral yang efektif.26 Pembiasaan tadarrus Al-

Qur’an, memang memerlukan waktu yang lama, tetapi apabila kegiatan positif

ini telah terbiasa pada diri seseorang (siswa), maka hal itu menjadi suatu pola

hidupnya sepanjang hayatnya.

b. Kegiatan Inti

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam rangka

menanamkan/mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang

berkaitan dengan bahan kajian yang bersangkutan.

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

pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga memotivasi siswa untuk

mengeluarkan pendapatnya.

26 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan:
Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik, (Jakarta: Bina
Aksara, 2007), hal. 87.
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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)

Pada pembelajaran kelas VIII, 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
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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.

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.
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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.

Melihat fenomena pembelajaran di atas, nampak bahwa proses

pembelajaran sudah sesuai dengan derap langkah yang diinginkan oleh KTSP,

yaitu agar siswa memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang-bidang

sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah, termasuk pendidikan agama di

dalamnya. Meskipun demikian, tidak dipungkiri dalam pelaksanaan

pembelajaran masih terdapat kelemahan, baik itu dari cara penyampaian

materi atau dalam hal lainnya. Guru sebagai aktor dalam merencanakan,

mengorganisasikan dan menilai pembelajaran atau sebagai fasilitator,

diharapkan dapat berperan maksimal dalam pekerjaannya.

Agar guru mampu memerankan dirinya sebagai fasilitator pembelajaran,

menurut penulis terdapat beberapa hal yang harus dipahaminya dari peserta

didik yaitu kemampuan, potensi, minat, hoby, sikap, kepribadian, kebiasaan,

catatan kesehatan, latar belakang keluarga dan kegiatan di sekolah.

Sehubungan dengan pengembangan KTSP, guru perlu memperhatikan

perbedaan individual peserta didik, sehingga dalam pembelajaran harus

berusaha melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) mengurangi metoda ceramah;
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(2) memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik; (3)

mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta

disesuaikan dengan mata pelajaran; (4) memodifikasi dan memperkaya bahan

pembelajaran; (5) menghubungi spesialis, bila ada peserta didik yang

mempunyai kelainan; (6) menggunakan prosedur yang bervariasi dalam

membuat penilaian dan laporan; (7) memahami bahwa peserta didik tidak

berkembang dalam kecepatan yang sama; (8) mengembangkan situasi belajar

yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan kemampuan masing-masing

pada setiap pelajaran, dan; (9) mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam

berbagai kegiatan pembelajaran.27

c. Kegiatan Akhir (penutup)

Kegiatan ini adalah kegiatan untuk memberikan penegasan atau

kesimpulan dan penilaian terhadap penguasaan bahan kajian yang diberikan

pada kegiatan 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

27 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 200), hal.
163.



239

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-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.

Terkait dengan pelaksanaan pengembangan program pembelajaran

ekstrakurikuler,  Kegiatan ekstrakurikuler PAI di SMP Negeri 4 Malang terdiri

atas program wajib dan program pilihan. Setiap siswa paling banyak mengambil

dua kegiatan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 4

Malang sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa program
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yang dikembangkan adalah Baca Tulis Al-Qur’an (BTA), Bahasa Arab

(Kondisional), Kegiatan Keputerian setiap Jum,at siang, Pembinaan Imtaq satu

jam pelajaran dan lain-lain. Secara spesifik kegiatan ekstrakurikuler yang terkait

dengan PAI ditangani oleh organisasi badan otonom yang juga di bawah naungan

OSIS yaitu Seksi Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan yang

dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran tabel berikut.

Berdasarkan observasi penulis bahwa kegiatan eskul yang menunjang

pembelajaran PAI sangat aktif dan rutin dilaksanakan meskipun dalam

pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya minat dan antusias

siswa kelas VII terhadap kegiatan  setiap Jumat Siang. Hal ini disebabkan, boleh

jadi karena tidak adanya tuntutan  untuk mengikuti kegiatan tersebut atau

semacam punishment (hukuman), baik dari sekolah maupun dari guru PAI sendiri.

Walaupun dalam kondisi demikian, para mentor (instruktur) yang juga alumni

SMP Negeri 4 Malang, tidak segan-segan meluangkan waktu membimbing adik-

adiknya.

Di samping kegiatan rutin di atas, terdapat juga berbagai agenda kegiatan

lainnya yang bernuansa keislaman yang diselenggarakan sekolah atau siswa  baik

yang berskala kecil maupun besar. Kegiatan tersebut diantaranya kegiatan

silaturahmi antar seluruh civitas sekolah yang dikenal dengan istilah ‘Syawalan’

atau halal bihalal di lingkungan sekolah setiap tanggal 1 Syawal. Berikut, terdapat

kegiatan penyembelihan hewan qurban setiap hari raya Idhul Adha, buka puasa

bersama (tahun 2009 sempat dilaksanakan di Masjid Kampus UM), dan even
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besar lainnya yaitu kegiatan Pensi Islami yang diselenggarakan untuk seluruh

warga SMP 4 Malang.

Dari data-data tersebut, secara psikologis dapat dilihat bahwa terdapat

berbagai macam keinginan siswa (karena usia remaja), yang kiranya perlu

difasilitasi dan diarahkan pada hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi mereka

untuk masa depan. Jika keinginan mereka tidak dapat terpenuhi karena bermacam-

macam kendala dan yang sering terjadi adalah tidak tersedianya biaya. Adanya

bermacam-macam larangan dari orang tua seringkali melemahkan atau

mematahkan semangat para remaja. Kebanyakan remaja menemukan jalan keluar

dari kesulitannya setelah mereka berkumpul dengan rekan sebaya untuk

melakukan kegiatan bersama. Mereka melakukan suatu kegiatan secara

berkelompok sehingga berbagai kendala dapat di atasi bersama-sama. 28

Dari sini, sangat tepatlah kiranya, apa yang telah diciptakan dan dilakukan

dalam lingkungan akademik SMP Negeri 4 Malang, dimana kegiatan

ekstrakurikuler sangat banyak dan aktif. Bahkan para siswa baru, diwajibkan

mengikuti dua kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan pilihannya masing-masing.

Saking padat dan banyaknya kegiatan, sampai-sampai kegiatan ini dilaksanakan

sampai sore hari baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dari

kegiatan inilah kecenderungan sikap negatif siswa dapat dicegah dan dapat

dialihkan kepada hal-hal positif.

28 Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta
Didik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 17.
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C. Pengendalian Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI)

Pengendalian adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk

mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian untuk menjamin agar

tujuan dapat dicapai seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam

pengendalian terdapat kegiatan monitoring hasil-hasil dan membandingkannya

dengan standar, menentukan penyebab-penyebabnya, dan memperbaiki

penyimpangan-penyimpangannya.29

Usman menyatakan pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian dan

pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan

korektif guna penyempurnaan lebih lanjut30. Pengendalian berbeda dengan

pengawasan. Perbedaannya terletak pada wewenang yang ada. Karena itu,

pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh

pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya

dilakukan oleh pengendali, karenanya pengendalian lebih luas daripada

pengawasan. Meskipun demikian pengendalian juga sering disebut dengan

pengawasan, sehingga pengendalian diartikan sebagai proses kegiatan melihat

apakah yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi, jika tidak maka

akan dilakukan penyesuaian. Dalam tulisan ini selanjutnya disebut dengan istilah

pengendalian. Nur Ali dalam Murdick dalam fatah menyatakan pengendalian

merupakan proses  dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun

29 Sutopo, Administrasi manajemen Organisasi, Jakarta: LAN RI, 1998, hlm.96
30 Usman H, Manajemen; Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara,

2006, lihat juga Nur Ali, Manajemen Pengembangan Kurikulum SMK, DISERTASI, UM, 2008
hlm.96
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rumit dan luasnya suatu organisasi.31 Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap yaitu;

menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan pekerjaan

dibandingkan dengan standar, dan menentukan kesenjangan antara pelaksanaan

dengan standar  dan rencana.

Salah satu fungsi pengendalian adalah mengadakan koreksi sehingga apa

yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan dengan benar untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Sukmadinata menyatakan ada tiga cara pengendalian

yang dapat dilakukan oleh pemimpin32. Pertama pengendalian umpan maju

(feedforward) dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Tujuannya adalah untuk

mengantisipasi kemungkinan masalah yang akan muncul serta melakukan

tindakan-tindakan pencegahan. Kedua, pengendalian konkuren (concurent

controls) yaitu memusatkan kegiatan pengendalian pada apa yang sedang berjalan

atau proses pelaksanaan kegiatan. Cara pengendalian ini disebut steering controls,

monitoring pekerjaan atau kegiatan yang sedang berjalan untuk meyakinkan

bahwa segala sesuatu telah berjalan dengan baik. Ketiga, pengendalian umpan

balik (feedback controls) atau disebut juga postaction controls, yaitu pengukuran

dan perbaikan dilakukan setelah kegiatan dilakukan. Sedangkan proses

pengendalian terdiri atas tiga langkah universal yaitu; mengukur perbuatan,

membandingkan perbuatan, dan memperbaiki penyimpangan dengan tindakan

pembetulan33.

31 Nur Ali, Manajemen pengembangan Kurikulum SMK, DISERTASI, Malang: PPs UM,
2008, hlm.96

32 Sumadinata, dkk, Pengendalian Mutu pendidikan Sekolah Menengah; Konsep, prinsip
dan Instrumen, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm.46-47

33 Syaiful, Administrasi Pendidikan Kontemporer, Bandung: Alfabeta, 2000, hlm. 60
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Dengan demikian, pengendalian berarti melakukan kegiatan yang terencana

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengendalian

berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan.

Pengendalian juga sangat menentukan baik-buruknya pelaksanaan suatu rencana

karena tujuan pengendalian agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan

ketentuan rencana dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dalam

pelaksanaannya, sehingga tujuan yang dicapai sesuai dengan perencanaannya.

Pengendalian yang baik apabila dilakukan tidak saja hanya pada tahap akhir

dari suatu pekerjaan, akan tetapi pengendalian harus dilakukan sejak dari awal

kegiatan, dalam arti dari sejak disusunnya rencana kegiatan sampai dengan

berakhirnya suatu kegiatan. Pengendalian juga dapat dilakukan sesuai dengan

jadwal yang telah disusun dan dapat pula dilakukan sewaktu-waktu. Dengan

demikian dapat diformulasikan bahwa pengendalian pengembangan program

pembelajaran yaitu proses pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pencapaian

tujuan dalam kegiatan-kegiatan manajemen pengembangan program pembelajaran

yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Pengendalian program pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang dapat

dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan menilai program, proses dan hasil

pengembangan program pembelajaran dan kedua dengan melakukan pengawasan

atau kontrol terhadap program-program yang dikembangkan..

Penilaian program dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana

keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara keseluruhan. Penilaian ini
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dilakukan dengan cara membandingkan perencanaan yang telah disusun dengan

pelaksanaannya.

Penilaian ini mencakup penilaian terhadap rencana tahunan, semester dan

persiapan mengajar. Penilaian dapat dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan

Pembina lainnya. Penilaian hasil belajar siswa dan pelaksanaan kegiatan belajar

mengajar, dapat menjadi masukan bagi penilaian ini. Hasil penilaian ini

digunakan penyempurnaan dan pengembangan program selanjutnya.

Penilaian program yang ditujukan secara khusus kepada guru termasuk

guru PAI di dalamnya, berbentuk kegiatan evaluasi secara menyeluruh dalam

sebuah rapat, yang diberlakukan untuk seluruh mata pelajaran pada akhir semester

atau pada awal tahun pelajaran. Dalam rapat evaluasi ini, masing-masing guru

mengajukan laporan kegiatannya selama setahun disertai dengan laporan

mengenai hambatan yang dihadapi dan solusi alternatifnya.

Penilaian program masih banyak diperankan oleh pimpinan sekolah

sendiri. Sedang dari PPAI (Pengawas Pendidikan Agama Islam) Kementerian

Agama Kota Malang memang ada, namun masih belum memadai kehadirannnya

di SMP Negeri 4 Malang.

Dalam wadah organisasi guru mata pelajaran PAI (MGMP PAI) penilaian

program juga intens dilakukan, misalnya dalam rapat MGMP biasanya menjadi

ajang mengevaluasi kinerja pembelajaran PAI pada setiap guru, yang

dilaksanakan pada setiap bulannya. Sekaligus wadah sharing informasi dan

problem solving terhadap seluruh permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran

PAI di dalam sekolah masing-masing. Bahkan saat terjadi pergantian kurikulum,
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kegiatan MGMP menjadi intens dilakukan, dalam rangka merumuskan silabus

pembelajaran dan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran lainnya, yang

disesuaikan dengan kurikulum terbaru.

Sedangkan penilaian proses merupakan kegiatan secara menyeluruh dan

berkesinambungan terhadap kegiatan belajar mengajar yang mencakup cara guru

mengajar dan cara siswa belajar. Penilaian proses digunakan dalam rangka

membina, memperbaiki dan membentuk sikap atau cara belajar maupun cara guru

mengajar. Penilaian ini dapat dilakukan oleh guru sendiri atau pembina lainnya,

baik secara berkala maupun pada waktu-waktu tertentu selama kegiatan belajar

mengajar berlangsung.

Penilaian proses dilakukan oleh guru PAI masing-masing agar cara

mereka mengajar dan cara siswa belajar agar bisa dibuat lebih efektif. Dan

penilaian dari pembina (penilik) PAI agak kurang dilakukan. Namun evaluasi ini

sering dilaksanakan di intern sekolah dalam rangka menyatupadukan langkah

tujuan pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang.

Sementara penilaian hasil merupakan penilaian terhadap hasil belajar

siswa yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Pelaksanaan penilaian

ini dapat dilakukan secara terus menerus dan atau pada waktu-waktu tertentu.

Cara penilaian dapat dilakukan melalui pengamatan, tes tertulis atau lisan dan

penugasan.

 Penilaian hasil pembelajaran siswa berdasarkan observasi, in depth

interview dan dokumentasi pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang

menemukan bahwa proses penilaian pada masing-masing guru terdapat kesamaan
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baik penilaian kognitif maupun afektif. Seperti yang dijelaskan dalam table

penilaian PAI di bab IV. Adapun penilaian kognitif didasarkan pada hasil Ulangan

Harian (UH), Tugas, Ulangan Tengah Semester (UTS), dan Ulangan Semester

(Usem). Sedangkan hasil penilaian afektif dan Akhlak didasarkan pada rambu-

rambu: Kedisiplinan, kebersihan, Tanggungjawab, sopan santun, hubungan social,

jujur, dan aktif beribadah ritual.

Penilaian guru dalam bentuk interview sering dilakukan pada saat ujian

lisan setiap semester. Contoh pertanyaan yang diajukan ke siswa adalah “apa yang

kamu rasakan setelah kamu melaksanakan shalat? bagaimana kamu di luar,

bagaimana shalat anda? terganggu nggak shalatmu diluar?...” dan lain sebagainya.

Keterlibatan siswa dan aktivitasnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau

program sekolah pun menjadi sub penilaian tersendiri oleh guru PAI. Kegiatan

tersebut diantaranya Pondok Romadhon, Pelaksanaan Zakat di Sekolah, Kegiatan

Sholat Jum’at di Sekolah dan Bimbingan Keputrian, atau dari kegiatan Peringatan

Hari-Hari Besar Islam (PHBI) lainnya.

Guru PAI SMP Negeri 4 Malang juga menambahkan penilaian narasi

sebagai bentuk pengukuran pada kompetensi membaca Al-Qur’an, keimanan dan

ibadah serta penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tingkatan

penerapannya guru menetapkan skor 1, 2, 3 dan 4. Untuk lebih jelas dapat dilihat

pada bentuk penilaian sholat pada bab IV.

Pada penilaian kognitif, guru tetap mengacu pada hasil ulangan harian,

ujian tengah semester dan ujian akhir semester, berikut ditambah dengan

presentasi makalah serta keaktifan siswa dalam diskusi dan pembelajaran PAI di
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kelas. Nilai pada Ujian Tengah Semester (UTS) yaitu ujian yang dilaksanakan

dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar (KD) dalam bentuk ujian

tengah semester dan akhir semester. Nilai  itu diambil rata-rata menjadi nilai rata-

rata . Gabungan antara NRH ,UTS dan NUAS itulah yang menjadi Nilai Raport

(NR) siswa.

Berdasarkan dokumen kurikulum SMP Negeri 4 Malang, hasil belajar

siswa harus mencapai Standar Ketuntasan Minimal (SKM) atau sekarang berganti

nama Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) yaitu batas minimal yang harus dicapai

oleh peserta didik dalam menempuh suatu mata pelajaran. Untuk mata pelajaran

agama dan akhlak mulia minimal harus baik yaitu sesuai dengan KKM yang

ditentukan (72)

Bagi siswa yang belum mencapai KKM tersebut diberi kesempatan untuk

mengikuti ujian ulangan sebelum nilai final dimasukan ke dalam buku raport.

Kategori pencapaian kompetensi bidang Studi PAI di klasifikasikan menjadi:

a) Amat Baik  : antara 90 - 100

b) Baik  : antara 80 – 89

c) Cukup  : antara 72 – 79

d) Kurang : di bawah 72

Mencermati teknik dan proses penilaian guru PAI dalam pembelajarannya

dari segi penilaian kognitif, menurut penulis 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.
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Namun jika ditelusuri dari segi penilaian afektif, masih terdapat berbagai

kelemahan. 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.

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.

Dari penilaian guru seperti ini, belum secara integrative merepresentasikan

totalitas penilaian sikap siswa, di tempat lain seperti di luar sekolah, di rumah dan

di masyarakatnya seperti apa. Boleh jadi, ketika siswa di kelas, sikapnya baik, tapi

di ketika di luar kelas, atau di tempat lain sikapnya lain. Olehnya, penilaian afektif

ini tidak terjadi secara parsial dan terpisah-pisah sehingga tidak menimbulkan

ketidakadilan dan subyektifitas dalam penilaian sikap siswa.

Penilaian afektif yang dilakukan khususnya oleh guru PAI kelas IX sudah

sangat baik. Dan usaha ini untuk menghilangkan subyektifitas dalam penilaian

afektif sekaligus agar nilai tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian

afektif ini, juga melibatkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai tambahan penilaian

PAI, seperti kegiatan sholat jum’at dan bimbingan keputrian, pondok romadhon
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dan BTA. Catatan kasus yang pernah dilakukan selama di sekolah oleh  guru

lainpun menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian sikap.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari model penilaian afektif seperti ini

adalah, satu sisi, program dan kegiatan ekstrakurikuler menjadi bernilai, anak juga

memperhatikan, karena ada penilaian. Dan disisi lain guru juga mudah

mendapatkan informasi nilai dari orang lain tentang anak ini. Sehingga penilaian

menjadi tidak subjektif.

Model penilaian afektif memang masih menjadi problematik di kalangan

guru PAI sampai saat ini, sebab untuk mengukur sejauh mana sikap dan perilaku

siswa sulit untuk diukur. Alat ukur penilaian afektif siswa belum ada, sehingga

penetapan nilai sulit untuk dilakukan. Penilaian afektif tidak bisa ditetapkan hanya

melalui observasi, interview saja, tetapi penilaian tersebut membutuhkan suatu

proses sistematis sehingga menjadi penilaian yang realistis.

Dengan model penilaian afektif seperti yang diterapkan pada kelas IX,

guru berharap setidaknya penilaian afektif itu, ada alatnya. Walaupun diakui

dengan alat ukur seperti di atas belum representatif dalam mengukur afeksi siswa

secara integral.

Kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan model penilaian

seperti ini, diantaranya adalah faktor waktu dan kesibukan guru. Guru PAI kelas

IX, sehari-harinya selain bertugas sebagai guru, juga mendapatkan tugas

tambahan. Di sekolah sebagai Staf Kepala Sekolah Urusan Humas,34 dan satunya

34 Lihat Lampiran tentang Pimpinan Sekolah dan Staf Tahun Pelajaran 2009/2010,
Dokumentasi tentang Profil SMP Negeri 4 Malang TP. 2009/2010
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sebagai sekretaris MGMP PAI SMP Negeri dan Swasta Kota Malang.35 Walaupun

dengan sadar guru mengetahui model yang ideal seperti hal tersebut, namun

dengan banyaknya kendala dan hambatan utamanya faktor kesibukan (waktu),

maka penerapannya sulit dilaksanakan.

Walaupun instrumen dan bentuk penilaian-penilaian afektif di atas sudah

sangat baik namun masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya yaitu sub-sub

item penilaian afektif belum terlihat secara nyata. Sebagai contoh, untuk menilai

ibadah siswa itu baik, tolok ukur yang dapat dijadikan penilaian belum ada,

begitupun dengan tolok ukur penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-

hari seorang siswa, masih cenderung subyektif.

Berikutnya, kegiatan dan aktifitas siswa di rumah dan masyarakat pun

agak terabaikan dan belum nampak dalam penilaian afektif guru PAI. Berikut,

keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, belum mendapatkan porsi yang

jelas dimana akan ditambahkan dalam penilaian raport. Belum lagi dengan

kompetensi melaksanakan ibadah mahdoh siswa masih jauh dari sentuhan

penilaian afektif guru.

Subyektivitas dalam penilaian afektif masih sangat kental, hal ini

disebabkan karena setiap item penilaian belum ada indikator yang jelas.

Selanjutnya sistem penetapan angka dalam nilai raport belum ada rumusan baku

yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis kepada siswa.

Penilaian afektif siswa perlu mendapatkan penanganan yang serius

sehingga tidak menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan dan kesenjangan

35 Dokumentasi tentang RPP MGMP PAI SMP Kota Malang.
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diantara siswa serta dapat dipertanggungjawabkan kepada siapa saja yang

mengkomplain dalam penetapan nilai afektif yang tersebut.

Menurut hemat penulis, penilaian afektif siswa setidaknya perlu

melibatkan seluruh kegiatan dan aktivitas siswa di sekolah, rumah dan

masyarakat. Penilaian ini pun tidak mengabaikan penilaian kognitif jika

dimungkinkan penilaian kognitif dan afektif digabung sebagaimana halnya yang

terjadi pada masa lalu.

Penilaian ini, juga perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan

kehidupan siswa. Misalnya aktivitas siswa di rumah, guru perlu bekerjasama

dengan orang tua. Di masyarakat, guru perlu juga bekerjasama dengan tokoh-

tokoh panutan di masyarakat. Apalagi di dalam lingkup sekolah, guru setidaknya

bekerjasama dengan wali kelas, guru Bimbingan dan konseling (BK), Pembina

kegiatan ekstrakurikuler atau dengan pihak terkait lainnya. Secara langsung

maupun tidak, mereka (guru, orang tua, tokoh masyarakat) setidaknya juga sering

berinteraksi sehingga mereka pun mempunyai penilaian tersendiri terhadap

perilaku siswa tersebut. Jika penilaian dari berbagai unsure terkait tersebut

digabungkan, maka tentunya penilaian akan menjadi lebih valid dn komprehensip.

Begitupun dengan penetapan score (angka) dalam menetapkan nilai. Hal

ini menjadi sangat diperlukan karena nilai raport menuntut setiap bidang studi di

tetapkan dalam bentuk angka. Oleh karena itu guru PAI perlu memiliki suatu

rumusan baku dalam penetapan score penilaian afektif ini secara jelas dan

akuntabel.
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Dengan demikian, nilai afektif tersebut dapat diterima siswa dengan rasa

puas, karena setiap item penilaian terpampang dengan jelas, kekurangan dan

kelebihannya. Sehingga dasar penetapan nilai dapat dipertanggungjawabkan

kepada siapa saja yang membutuhkan, baik terhadap orang tua, siswa atau guru

lainnya.
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