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MUTU PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA 

PERGURUAN TINGGI SWASTA  

DI BANDAR LAMPUNG 

 
ABSTRACT 

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi merupakan 

kelanjutan dari pengajaran yang diterima oleh peserta didik mulai 

dari Tingkat Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Atas. Namun 

berbagai persoalan muncul dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yaitu mengenai tidak relevansinya 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan rendahnya mutu 

pembelajaran Pendidikan agama Islam. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui mutu perencanaan, pelaksanaan, 

interaksi, dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada Perguruan Tinggi Swasta di Bandar Lampung. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan jenis field research 

(penelitian lapangan), dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini 

adalah pada perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu perencanaan, 

pelaksanaan, interaksi, dan evaluasi pembelajaran Pendidikan 

agama Islam pada perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung 

belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) dan Permenristekdikti 

no. 44 tahun 2015. Secara manajemen, masih banyak perguruan 

tinggi swasta yang memperlakukan matakuliah agama Islam 

sama dengan mata kuliah yang lain, sehingga tidak ada 

perlakuan khusus mengenai mata kuliah Pendidikan agama 

Islam. Masih banyak pimpinan perguruan tinggi swasta di Bandar 

Lampung yang belum memberikan kebijakan khusus mengenai 

mata kuliah Pendidikan agama Islam dan masih banyak tenaga 

pengajar Pendidikan agama Islam yang belum memenuhi 

kualifikasi akademik minimal yang dipersyaratkan. 

 

Keywords:  mutu perencanaan, mutu pelaksanaan, mutu interaksi, mutu 

evaluasi, Pendidikan agama Islam 
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PENDAHULUAN 

Latar belakang Masalah 

Pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi dimulai sejak tahun 

1960, dengan adanya ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 yang berarti 

pendidikan agama sebelum itu secara formal baru diberikan di Sekolah 

Rakyat sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat atas saja. Pendidikan 

agama Islam di Perguruan Tinggi merupakan kelanjutan dari pengajaran 

yang diterima oleh peserta didik mulai dari Tingkat Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama dan Atas. Namun berbagai persoalan muncul dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu mengenai tidak 

relevansi-nya pembelajaran pendidikan agama Islam dan mutu pembelajaran 

yang rendah, hal ini dapat dilihat dari internal dan eksternal.  

Keefektifan dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan 

agama Islam menjadi salah satu persoalan Lembaga Pendidikan dari sisi 

internal. Faktor yang mempengaruhi adalah persoalan pemilihan, penetapan, 

dan pengembangan strategi pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, sehingga upaya untuk membelajarkan peserta didik agar 

dapat mengembangkan semua potensinya sesuai dengan karakteristik, 

kemampuan, dan keterampilannya tidak tercapai secara maksimal (Degeng 

& Sudana, 2000). 

Selain tujuan pembelajaran, konten juga mempengaruhi mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang diajarkan terlalu banyak 

sehingga membuat peserta didik menjadi jenuh dan tidak bergairah dalam 

mengikuti perkuliahan pendidikan agama Islam. Saat ini pembelajaran 

pendidikan agama Islam sedang mengalami krisis implementasi. Pola 

pendidikan agama Islam telah mengabaikan pendidikan hati nurani karena 

diarahkan pada pencapaian keunggulan materi dan kesenangan duniawi 

semata (Mukhtar, 2003: 92). Pembelajaran pendidikan agama Islam terjebak 

mengikuti pola-pola pendidikan barat sekuler yang sangat dipengaruhi 

aliran-aliran filsafat yang berorientasi pada materi semata seperti 

materialisme, kapitalisme, maupun positivism, sehingga pendidikan barat 

digerakkan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan materi. Sedangkan 

pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki misi sendiri yang 

seharusnya mampu menyelaraskan kecenderungan dan pemenuhan 

kebutuhan material maupun immaterial (spiritual), sebagai penyelarasan 

yang harmonis. Pembelajaran pendidikan agama Islam disinyalir lebih 

menekankan sekedar penyampaian pengetahuan keislaman daripada 

pembentukan sikap peserta didik. 
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An-Nahidl (2010: 126) menyatakan bahwa masalah mendasar dalam 

penyelenggaraan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah hasil 

implementasi pendidikan agama Islam kurang optimal karena pendidikan 

agama Islam lebih dirasakan sebagai pengajaran yang kurang menyentuh 

sikap, perilaku, dan pembiasaan. Zainudin dan Suparta (2007: 48) juga 

menyatakan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam bukan lah 

pendidikan agama yang sebenarnya, melainkan pengajaran pengetahuan 

keagamaan. Kecenderungan ini bukan hanya terjadi di perguruan tinggi 

umum tetapi juga di perguruan tinggi agama. 

Ludjito (1998: 8) mengemukakan bahwa jumlah jam yang terbatas 

sedangkan materi pendidikan agama Islam yang begitu banyak, 

menyebabkan tenaga pengajar mengambil jalan pintas, yaitu memandang 

pendidikan agama Islam lebih sebagai “pengetahuan agama” daripada 

“pendidikan agama”, sehingga pendekatan yang digunakan merupakan 

pendekatan ilmu yang terkonsentrasi menyentuh ranah kognitif. Akibatnya, 

peserta didik hanya menumpuk bahan agama sebagai pengetahuan, yang 

tidak atau kurang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadiannya. 

Sehingga lulusan yang dihasilkan adalah lulusan yang mengetahui agama, 

namun kurang perduli bahkan tidak sadar mengamalkan pengetahuan 

agamanya itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengajar yang kurang bervariasi dalam menyampaikan materi 

pembelajaran pendidikan agama Islam, kemudian alokasi waktu yang 

kurang memadai, menjadikan peserta didik kurang bergairah dalam 

menyerap perkuliahan. Kemudian timbul kesan dari peserta didik yaitu 

pendidikan agama yang merupakan mata kuliah yang “wajib lulus” berubah 

menjadi mata kuliah “wajib diluluskan”, hal ini karena jika mata kuliah 

pendidikan agama tidak lulus, maka akan menjadi hambatan bagi mata 

kuliah selanjutnya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa peserta didik 

“wajib lulus” dan dosen “wajib meluluskan”. 

Saat ini pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi 

masih sebatas sebagai proses penyampaian pengetahuan pendidikan agama 

Islam. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang diterapkan lebih 

ditekankan pada hafalan, akibatnya peserta didik kurang memahami 

kegunaan dan manfaat dari materi pendidikan agama Islam yang telah 

dipelajari, hal ini menyebabkan tidak adanya motivasi peserta didik untuk 

belajar materi pendidikan agama Islam. 

Berdasarkan hasil survey, sebagian besar teknik dan suasana 

pengajaran di perguruan tinggi yang digunakan tenaga pengajar cenderung 

monoton dan membosankan, sehingga menyebabkan motivasi peserta didik 
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menurun dan mengakibatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam 

menurun. Selain itu, di perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung, mata 

kuliah pendidikan agama Islam diberikan dengan beban yang berbeda-beda, 

ada yang hanya 2 sks ada juga yang 4 sks. Perencanaan dan pelaksanaan 

pendidikan agama Islam dilakukan oleh koordinator mata kuliah agama 

Islam yang bersangkutan di bawah koordinasi ketua jurusan. Harapan 

terhadap Pendidikan Agama Islam (PAI) yang demikian besar di satu pihak, 

sementara curahan waktu PAI sangat rendah di pihak lain, agar PAI lebih 

berdaya guna dan memberikan relevansi dengan kehidupan berbangsa dan 

bernegara serta mempunyai nilai-nilai aktual. Menyadari akan ruang lingkup 

PAI yang sangat luas sementara jumlah sksnya terbatas, maka penguatan 

PAI menjadi salah satu tuntutan. 

Selain dari hal tersebut, evaluasi yang digunakan dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kemampuan 

peserta didik yang berada dalam wilayah metafisik atau meta empiris selama 

ini menjadi kesulitan sendiri dalam mengevaluasi-nya manakala 

menggunakan bentuk tes. Kemampuan dalam wilayah ini masih dapat 

dievaluasi tetapi menggunakan bentuk evaluasi non tes seperti wawancara 

(interview). Melalui wawancara ini, ekspresi keimanan peserta didik dapat 

di dengar, dipahami, dan disimpulkan tingkat kualitasnya, kendatipun 

penyimpulan itu hanya didasarkan pengakuan peserta didik dalam 

wawancara tersebut. Artinya, masih ada kemungkinan jawaban peserta didik 

ketika menjawab pertanyaan pendidik itu ternyata berbeda bahkan bertolak 

belakang dengan isi hatinya. Namun jika pendidik sebagai pewawancara 

mampu mengamati secara cermat sebenarnya tidak terlalu sulit untuk 

mengetahui kebohongan itu dan mengarahkan pada kejujuran. 

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi mutu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah kondisi 

lingkungan disekitar siswa. Faktor eksternal yang mempengaruhi mutu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah keluarga dan lingkungan 

sosial. 

Keluarga merupakan pendidikan informal yang diakui dalam dunia 

pendidikan. Keluarga merupakan fondasi awal dimana pribadi anak 

terbentuk dan hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir serta 

proses belajar peserta didik. Hubungan antar anggota yang tidak harmonis, 

kurangnya kelengkapan alat-alat belajar di rumah, ekonomi keluarga yang 

lemah, kesehatan keluarga yang kurang baik, kurang perhatian orang tua, 
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dan pola pengasuhan yang salah dapat menyebabkan peserta didik tidak 

semangat belajar dan menurunkan mutu pembelajaran.  

Faktor eksternal selanjutnya adalah lingkungan sosial. Lingkungan 

sosial dalam hal ini adalah masyarakat, tetangga, teman sepermainan, 

Lembaga sosial dan keagamaan, sarana-prasarana serta budaya di sekitar 

perkampungan peserta didik tersebut. Lingkungan sosial yang kurang 

mendukung seperti kondisi lingkungan yang kumuh, serba kekurangan, dan 

banyak anak-anak pengganggu akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

belajar peserta didik. Peserta didik dapat mengalami kesulitan belajar ketika 

membutuhkan teman belajar untuk berdiskusi, meminjam alat-alat belajar 

yang belum dimilikinya. 

Pendidikan Agama Islam sebagai sebuah sistem pendidikan, tidak 

dipungkiri memiliki kontribusi yang cukup mapan untuk menyokong 

pembentukan karakter bangsa dengan berbagai strategi dan metode yang 

cukup mengesankan dan meyakinkan. Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam diarahkan bukan hanya pada pencapaian peningkatan kecerdasan 

(akal) semata bagi peserta didik, namun yang lebih esensial dalam 

pendidikan justru diharapkan melahirkan Insan yang paripurna (memiliki 

keimanan dan akhlak mulia) (Anwar, 2018: 234-235). Karena itu dalam 

setiap upaya perbaikan mutu pendidikan tidak lepas dari penguatan mata 

kuliah. Penguatan mata kuliah Pendidikan Agama Islam saat ini memang 

merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilakukan mengingat berbagai 

perkembangan ilmu dan teknologi serta arus informasi yang sedemikian 

cepatnya. Kerangka ini merupakan penguatan mata kuliah Pendidikan 

Agama Islam sebagai alternatif yang ditawarkan dalam rangka 

meningkatkan mutu kualitas untuk membentuk pribadi peserta didik. 

Selain itu, informasi yang mudah diakses melalui media sosial saat 

ini mengakibatkan dunia seakan-akan semakin sempit dan mengglobal, 

sehingga menjadikan persaingan hidup antara individu dan kelompok 

semakin menjadi cepat sehingga mengakibatkan luntur-nya nilai-nilai 

keagamaan, kepribadian individu, moral masyarakat dan bangsa. Kondisi ini 

membutuhkan kualitas individu dan masyarakat yang kokoh dalam arti 

individu dan masyarakat yang sehat, mandiri, beriman bertakwa, cinta tanah 

air, menguasai ilmu dan teknologi serta mempunyai kecakapan dalam hidup, 

untuk itu menjadi tugas dari Pendidikan Agama Islam untuk 

mewujudkannya. 

Penurunan akhlak banyak terjadi pada semua lapisan masyarakat, 

akan tetapi di kalangan remaja lebih banyak, nyata dan terlihat. Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menangani 1.885 kasus pada semester 
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pertama tahun 2018. Angka tersebut menunjukkan bahwa anak berhadapan 

dengan hukum (ABH) seperti jadi pelaku narkoba, mencuri, hingga asusila 

menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Berdasarkan data dari KPAI, 

terdapat 504 kasus ABH, kemudian di posisi kedua terdapat kasus keluarga 

dan pengasuhan alternatif atau anak yang orangtuanya bercerai dengan 325 

kasus. Posisi ketiga, pornografi dan cyber crime dengan 255 kasus. Kasus 

dari ABH tersebut menunjukkan, kebanyakan anak masuk Lembaga 

Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) karena mencuri sebanyak 23,9%, 

kasus narkoba 17,8%, kasus asusila 13,2% dan lainnya. Perilaku tersebut 

merupakan indikator belum optimalnya pendidikan agama Islam di 

Lembaga Pendidikan. Anak-anak tersebut adalah generasi penerus bangsa 

dan calon peserta didik di perguruan tinggi. Hal ini merupakan tantangan 

bagi lembaga pendidikan khususnya tenaga pengajar pendidikan Agama 

Islam untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam diri peserta didik.  

Berdasarkan survey awal, dapat diketahui bahwa perguruan tinggi 

swasta di Provinsi Lampung memiliki akreditasi B dan C, selain itu masing-

masing perguruan tinggi swasta yang dipilih menjadi objek penelitian ini 

adalah perguruan tinggi swasta yang selalu meningkatkan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam agar peserta didiknya tidak hanya 

mengejar kesuksesan dunia tetapi juga kesuksesan akhirat. Perguruan tinggi 

swasta yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Universitas Tulang 

Bawang, Universitas Bandar Lampung, dan Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya. 

Mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan suatu 

proses pembelajaran yang sudah direncanakan sesuai dengan prosedur yang 

ada dan juga merancang apa yang akan diajarkan kepada peserta didik, agar 

mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Karena dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya sebatas mentransfer 

ilmu saja, namun ada nilai-nilai luhur yang harus disampaikan kepada 

peserta didik melalui proses pendidikan, melalui proses pembelajaran di 

kelas maupun di luar kelas menggunakan strategi belajar mengajar tertentu. 

Agar manajemen mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat 

berhasil maka memerlukan suatu konsep, perencanaan dan organisasi yang 

dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur. Diperlukan adanya program-

program yang nyata, terencana dan dievaluasi untuk menghantar proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam sampai pada tujuan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang diinginkan. Hal ini berarti bahwa proses 

yang bermutu ini dimulai dengan pemahaman bahwa untuk melakukan 
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sesuatu yang berkualitas tersebut tidak boleh dilakukan dengan santai, dan 

harus dengan sungguh-sungguh. Seorang praktisi Pendidikan tidak boleh 

bekerja dengan seenaknya dan acuh tak acuh, sebab akan berarti 

merendahkan makna demi Ridha Allah atau merendahkan Allah. 

Proses yang bermutu dapat dilakukan jika anggota Lembaga 

Pendidikan bekerja secara optimal, mempunyai komitmen dan istiqomah 

dalam pekerjaannya. Tanpa adanya komitmen dan Istiqamah dari pada 

anggota, dalam konteks Lembaga Pendidikan, civitas akademik, maka 

Lembaga Pendidikan tersebut tidak mungkin melakukan proses yang 

bermutu. Maka dari itu untuk melakukan proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang bermutu, juga dibutuhkan tenaga pengajar yang bermutu 

dan berdedikasi tinggi juga, sehingga berbuat yang optimal atau berkualitas 

itu harus dilakukan dalam semua jenjang dan semua lini dalam Lembaga 

Pendidikan. Apabila semua civitas akademik Lembaga Pendidikan mampu 

menyadari hal tersebut, maka mutu pembelajaran Pendidikan agama Islam 

akan dapat tercipta. 

Tenaga pengajar merupakan pilar utama dalam mengembangkan dan 

memperkuat sektor pendidikan di negara Indonesia. Fungsi dan peran 

seorang tenaga pengajar sangat dihargai dan diakui tidak hanya sebagai 

pengantar pengetahuan, tetapi sebagai agen perubahan. Tenaga Pengajar 

bertindak sebagai penggerak proses transformasi sistem pendidikan negara 

dalam upaya menghasilkan generasi intelektual berikutnya, yang kompetitif, 

kompeten dan berpegang teguh pada ajaran agama dan universal. Era 

globalisasi telah melihat dunia tanpa batas di mana peran tenaga pengajar 

menjadi lebih menantang. Hal ini menjadi beban berat tenaga pengajar dan 

menuntut kesabaran serta tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab 

tenaga pengajar Pendidikan Agama Islam lebih berat karena gelar ustadz dan 

ustadzah yang memikul tugas seorang pengkhotbah. Untuk melaksanakan 

tanggung jawab yang berat ini, tenaga pengajar Pendidikan Agama Islam 

harus memiliki self-efficacy yang merupakan kepercayaan pribadi pada 

kemampuan untuk melaksanakan pengajaran dan mendidik peserta didik 

sebagaimana yang diabadikan dalam filsafat pendidikan Agama Islam 

sebagai syarat untuk melayani sebagai Murabbi. 

Kerusakan moral atau masalah sosial adalah fenomena modernisasi 

dan kejutan budaya yang sering terjadi pada remaja dan pemuda. Globalisasi 

dan modernisasi adalah faktor yang berkontribusi pada perubahan nilai 

individu, keluarga dan masyarakat. Melalui modernisasi dan pengembangan 

dunia global tanpa batas saat ini, meluapnya budaya negatif telah melanda 

banyak negara di seluruh dunia. Peningkatan kejahatan remaja di kalangan 
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pelajar bukanlah masalah yang dapat diterima begitu saja karena setiap tahun 

jumlah kejahatan remaja meningkat dan menunjukkan perkembangan yang 

menyedihkan. Faktor kejahatan dan kenakalan remaja adalah karena latar 

belakang keluarga, serta latar belakang pendidikan dan pengaruh negatif dari 

rekan-rekan (Jaafar, et al., 2012: 359-366). 

Pendidikan Agama Islam harus benar-benar mencapai tujuan 

substantifnya yaitu kesadaran peserta didik sebagai hamba Allah yang 

tunduk, patuh, taat, dan berserah diri secara ikhlas kepada hukum Allah. 

Pengajaran Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan tinggi masih 

terbatas pada konsep dan menghafal. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

menggunakan metode pengajaran inovatif dalam pendidikan Agama Islam 

telah dianjurkan, namun, mayoritas di sekolah bahkan di perguruan tinggi 

masih membatasi diri dengan metode pembelajaran hafalan dalam proses 

pengajaran Pendidikan Agama Islam. Pada beberapa institusi, dosen pengajar 

Pendidikan Agama Islam tidak mendorong adanya diskusi dan pemahaman 

melalui berbagai metode pengajaran inovatif (Wage, 2016: 31-40). 

Selain itu, pada tahun 2020, terdapat isu bahwa Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menghapus pelajaran 

agama dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Namun kemudian isu ini 

dibantah oleh Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemdikbud), karena hal ini tidak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(UUSPN). Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UUSPN) disebutkan bahwa pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. Di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat 1 

menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

Ayat 3 berbunyi bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. 

Selanjutnya, dalam ayat 5 ditegaskan bahwa pemerintah memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 

manusia. Telah banyak pemikiran dan kebijakan yang telah diambil dalam 

rangka peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

diharapkan mampu menyelesaikan krisis multidimensional di Negara 
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Indonesia, terutama yang menyangkut aspek moral dan etika serta 

memberikan nuansa baru bagi pengembangan sistem Pendidikan di Indonesia 

(Novayani, 2018: 1-16). Kebijakan yang telah diambil dalam rangka 

peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam diantaranya adalah 

kebijakan tentang fungsi Pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(UUSPN) Bab II pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Amanat UUD 1945 dan upaya untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional (PTN) yang telah dirumuskan tersebut, maka pada pasal 12 ayat 1 

poin (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama 

yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 

Kemudian kebijakan lain yang diterapkan dalam rangka peningkatan 

mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah kebijakan tentang tujuan 

kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia yang termuat dalam 

Permendiknas No. 23 tahun 2006, bahwa kelompok mata pelajaran Agama 

dan Akhlak Mulia bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, 

yang dicapai melalui muatan atau kegiatan agama, kewarganegaraan, 

kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, 

dan kesehatan. Kebijakan selanjutnya yang diterapkan dalam rangka 

peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam adalah Keputusan Dirjen 

Dikti Depdiknas RI Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu 

Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di 

Perguruan Tinggi bahwa visi kelompok mata kuliah pengembangan 

kepribadian (MPK) termasuk di dalamnya Pendidikan Agama di perguruan 

tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan 

penyelenggaraan program studi guna mengantarkan peserta didik dalam 

memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya 

(Muhaimin, 2009: 17). 

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, diungkapkan bahwa 
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standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan 

tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, 

dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. 

Beberapa kebijakan tentang pengembangan Pendidikan Agama Islam 

di perguruan tinggi sebenarnya sudah idealis, akan tetapi dalam praktik dan 

implementasinya di lapangan masih belum terealisasikan sepenuhnya dengan 

baik. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2, menunjukkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam merupakan mata pelajaran atau bidang studi yang wajib 

diajarkan dalam setiap kurikulum, jenis, dan jenjang Pendidikan. Untuk 

mewujudkan peran utama Pendidikan Agama Islam, maka dibutuhkan 

strategi-strategi dalam penyampaian atau dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Novayani, 2018: 4). Hal ini dimaksudkan untuk 

terciptanya sebuah pembelajaran yang baik. Menurut Taksonomi Bloom 

proses/hasil belajar yang harus dicapai peserta didik dapat dibagi dalam tiga 

kategori, yaitu jenis belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendidikan 

Agama Islam di perguruan tinggi merupakan bagian integral dari sistem 

Pendidikan nasional, sehingga Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi 

seharusnya tidak hanya diajarkan berdasarkan teorinya saja, melainkan 

dengan mengubah pengetahuan Agama Islam yang kognitif menjadi 

pengetahuan Agama Islam yang lebih banyak menekankan aspek afektif 

(sikap) yang mengandung makna dan nilai dari pengetahuan agama tersebut 

yang lebih mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu 

diinternalisasikan dalam diri peserta didik.  

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dalam sebuah 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran seperti strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran yang telah di 

tuangkan dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

interaksi dalam proses pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran khususnya 

dalam Pendidikan Agama Islam, sehingga tercipta pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang baik, dan dapat mencetak peserta didik yang memiliki 

pondasi nilai-nilai keimanan yang kokoh serta berilmu pengetahuan, baik 

dari aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. 

Berdasarkan isu-isu kekinian seputar Agama, sosial dan budaya di 

Indonesia dan pengamatan sementara peneliti terhadap kurikulum yang 

digunakan di masing-masing Perguruan Tinggi Swasta di Bandar Lampung, 

terdapat adanya perbedaan dalam penjabaran materi yang telah ditentukan 

oleh Dirjen Dikti dalam SK Dirjen Dikti Tahun 2006, tentang rambu-rambu 
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pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hal ini memberikan 

indikasi bahwa masing-masing Perguruan Tinggi Swasta memiliki model 

pengembangan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berbeda-

beda. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang mutu 

pembelajaran Pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi swasta di 

Bandar Lampung. 

 

 

KAJIAN TEORETIK 

Standar Mutu Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Langkah pertama dalam melaksanakan kegiatan adalah melakukan 

perencanaan, karena di dalam perencanaan terdapat pedoman yang jelas dan 

terarah   untuk   mencapai   tujuan   yang   diinginkan.   Begitupun   didalam   

proses pembelajaran. Perencanaan merupakan langkah yang sangat penting 

dalam mencapai tujuan utama pembelajaran. Setiap perencanaan minimal 

harus memiliki empat unsur yaitu: (1) adanya tujuan yang harus dicapai, (2) 

adanya strategi untuk mencapai tujuan, (3) sumber daya yang dapat 

mendukung, dan (4) implementasi setiap keputusan. Perencanaan proses 

pembelajaran yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) disusun untuk setiap mata kuliah dan 

disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen 

secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. Setelah Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) disusun, dosen kemudian mensosialisasikan 

kepada peserta didik. 

Menurut Isdisusilo, (2012: 24-26), terdapat beberapa komponen 

rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu: (1) Identitas mata kuliah meliputi 

satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, mata kuliah atau tema 

pelajaran serta jumlah pertemuan. (2) Standar kompetensi merupakan 

kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan 

penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai 

pada setiap kelas atau semester pada satuan mata kuliah. (3) Kompetensi 

dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam 

mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi 

dalam suatu mata kuliah. (4) Indikator adalah perilaku yang dapat diukur 

dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar 
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tertentu yang menjadi acuan penilaian mata kuliah. Indikator pencapaian 

kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang 

dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. (5) Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil 

belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan 

kompetensi dasar. (6) Materi ajar memuat fakta, konsep, dan prosedur yang 

relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator pencapaian kompetensi. (7) Alokasi waktu ditentukan sesuai 

dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. 

(8) Metode pembelajaran digunakan oleh tenaga pengajar untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah 

ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi peseta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan 

kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata kuliah. (9) Kegiatan 

pembelajaran terdiri dari: a). Pendahuluan, merupakan kegiatan awal dalam 

suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan 

motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran. b). Kegiatan Inti, yang merupakan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. c). Penutup, merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang 

dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan. (10)  Prosedur 

dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. (11) 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator 

pencapaian kompetensi. 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tersebut merupakan peta 

petunjuk kerja yang menggambarkan dan menunjukkan bagaimana tujuan 

pembelajaran dapat dicapai. Mutu perencanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dapat dilihat melalui lima kemampuan dalam perencanaan, 

yaitu: (1) Perencanaan pengorganisasian bahan pengajaran pendidikan 

Agama Islam. (2) Perencanaan pengelolaan kegiatan pembelajaran 

pendidikan Agama Islam. (3) Perencanaan pengelolaan kelas. (4) 

Perencanaan pengunaan media dan sumber pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. (5) Perencanaan penilaian prestasi peserta didik untuk 

kepentingan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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Standar Mutu Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SNP), mutu pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat dari interaksi 

antara dosen, peserta didik, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar 

tertentu. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus 

dilakukan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pelaksanaan 

pembelajaran merupakan implementasi dari RPS yang meliputi: (1) kegiatan 

pendahuluan, (2) kegiatan inti, dan (3) kegiatan penutup.  

Mutu pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam terdiri 

dari: (1) Kedisiplinan dosen dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. (2) 

Pada awal dan akhir pertemuan, dosen memberikan motivasi kepada peserta 

didik. (3) Informasi mengenai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

sebagai gambaran peserta didik tentang hal yang akan dipelajari dan 

mengkondisikan kesiapan belajar peserta didik. Idealnya, RPS pelaksanaan 

pembelajaran yang bermutu adalah dosen harus menjabarkan RPS untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran yang tertuang dalam kompetensi dasar. (4) Menggunakan 

media pembelajaran, baik dengan ungkapan lisan, tulisan maupun dengan 

media elektronik. (5) Penguasaan bahan, yaitu bagaimana cara 

menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. (6) Dinamika 

kelas, cara dosen mengatur suasana pembelajaran agar menjadi efektif. (7) 

Evaluasi hasil pembelajaran, evaluasi pembelajaran dilaksanakan pada 

setiap akhir pertemuan, pada tengah pertemuan, maupun pada akhir 

semester (Uwes, 1999: 167). (8) Dosen memberikan tugas rumah atau 

latihan kepada peserta didik. (9) Jumlah peserta didik per kelas disesuaikan 

dengan karakteristik matakuliah Pendidikan Agama Islam. (10) Dosen harus 

menjadi pribadi yang patut diteladani secara pedagogi, personal, sosial, dan 

professional dalam proses pembelajaran. (11) Dosen harus berperan sebagai 

fasilitator yang mendorong kemandirian belajar. (12) Metode pembelajaran 

yang diterapkan harus dapat mengembangkan pembelajar semaksimal 

mungkin. (13) Sarana dan prasarana pembelajaran harus dimanfaatkan 

secara optimal. (14) Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus 

mengarahkan peserta didik untuk belajar mandiri maupun kelompok. (15) 
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Dosen mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media 

pengajaran. (16) Sumber belajar dapat diakses oleh peserta didik dan pihak-

pihak yang berkepentingan. (17) Administrasi kegiatan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dilakukan secara transparan dan akuntabel. (18) 

Pelibatan ahli atau professional dari luar perguruan tinggi. Perkuliahan 

Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan dalam bentuk kuliah khusus, 

praktikum, dan sebagainya. 

 

Standar Mutu Interaksi dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT  yang  sifatnya 

sosial, dinamakan demikian karena dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, 

manusia saling berinteraksi, tolong menolong serta saling membutuhkan 

antara yang satu  dengan yang  lainnya.  Berdasarkan hal tersebut, dalam  

menjalankan aktifitas sehari-hari antara yang  satu  dengan yang  lainnya,  

akan  berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi dan situasi, dari 

berbagai macam jenis situasi tersebut terdapat situasi khusus yaitu yang 

dinamakan situasi pembelajaran. Di dalam situasi pembelajaran akan 

terjadi interaksi yang berlangsung dalam ikatan tujuan pembelajaran. 

Istilah interaksi, pada umumnya adalah suatu hubungan timbal balik 

(feed-back) antara individu yang satu dengan individu yang  lainnya  yang 

terjadi pada lingkungan masyarakat atau selain lingkungan masyarakat. Agar 

interaksi pembelajaran Pendidikan agama Islam bermutu, maka interaksi 

yang digunakan adalah (1) interaksi edukatif, (2) interaksi menghasilkan 

perubahan tingkah laku, dan (3) interaksi sebagai proses belajar mengajar. 

Suatu interaksi dikatakan memiliki sifat edukatif bukan semata ditentukan 

oleh bentuknya melainkan oleh tujuan interaksi itu sendiri. Interaksi 

dikatakan sebagai interaksi edukatif apabila secara sadar mempunyai tujuan 

untuk mendidik, untuk mengantarkan peserta didik ke arah kedewasaan 

(Sardiman, 2011: 8). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

interaksi edukatif tenaga pengajar dengan peserta didik adalah suatu proses 

hubungan timbal balik (feed-back) yang sifatnya komunikatif antara tenaga 

pengajar dengan peserta didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan 

pendidikan, dan bersifat edukatif, dilakukan dengan sengaja, direncanakan 

serta memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dalam interaksi 

edukatif harus ada dua unsur utama yang harus hadir dalam situasi yang 

disengaja, yaitu antara guru dan siswa, oleh sebab itu diperlukan seorang 
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guru yang mampu menciptakan interaksi edukatif yang kondusif supaya 

nantinya bisa membantu siswa untuk mencapai hasil belajar. 

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi 

bertujuan untuk membantu pribadi peserta didik dalam mengembangkan 

potensi sepenuhnya, sesuai cita-citanya serta hidupnya dapat bermanfaat bagi 

dirinya, masyarakat, dan negara. 

Interaksi edukatif merupakan kegiatan yang berproses antara guru 

dan siswa, siswa mempunyai peranan yang penting di dalam interaksi 

edukatif, sebab dalam interaksi edukatif siswa merupakan pihak yang ingin 

meraih cita- cita. Proses belajar  yang  optimal menuntut  siswa  menjadi  

faktor  penentu dalam  interaksi  edukatif  sehingga  mempengaruhi  

segala   sesuatu   yang diperlukan dalam pencapaian hasil belajar. 

Peserta didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang 

menempati posisi sentral dalam interaksi edukatif. Jadi dalam interaksi 

edukatif yang diperlukan pertama kali adalah peserta didik, baru setelah itu 

menentukan komponen- komponen yang lain, apa bahan yang diperlukan, 

bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, media dan fasilitas apa yang 

cocok dan mendukung semuanya itu harus disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik, sebab peserta didik merupakan obyek sekaligus subyek 

belajar. 
Peserta didik dalam interaksi edukatif merupakan kelompok  

manusia  yang  belum  dewasa  dalam  artian jasmani  maupun  rohani,  oleh  

sebab  itu  memerlukan  pembinaan, pembimbingan dan pendidikan serta 

usaha orang lain yang dipandang sudah dewasa. Agar peserta didik dapat 

mencapai kepada tingkat kedewasaan, perwujudan interaksi edukatif harus 

lebih banyak berbentuk pemberian motivasi dari tenaga pengajar kepada 

peserta didik, agar   peserta didik   merasa   bergairah, semangat, potensi   

dan kemampuan yang   dapat   meningkatkan dalam   dirinya   sendiri.   

Peserta didik diharapkan lebih aktif dalam melakukan kegiatan belajar. 

  

Standar Mutu Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tenaga pengajar dalam menjalankan tugasnya pasti akan dihadapkan 

dengan evaluasi pembelajaran, baik didalam kelas maupun diluar kelas. 

Pemahaman akan konsep dasar evaluasi pembelajaran sudah barang tentu 

harus dikuasai oleh tenaga pengajar. Evaluasi merupakan komponen dari 

pembelajaran sebagai sistem yang digunakan untuk mengetahui efektif atau 

tidakkah suatu kegiatan pembelajaran.  Evaluasi adalah suatu proses dimana 
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pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, 

latar belakang serta pelatihan dari evaluator (Sax, 1997: 278-279). 

Menurut Arifin (2016: 71), pengertian evaluasi pembelajaran adalah 

suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh 

dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan kualitas (nilai dan 

arti) pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran, berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk pertanggungjawaban guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi, langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan evaluasi.  Secara 

umum tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui efektivitas proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Indikator efektivitas dapat dilihat dari 

perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Perubahan tingkah 

laku itu dibandingkan dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan 

sesuai dengan kompetensi, tujuan dan isi program pembelajaran. 

Bagi peserta didik, evaluasi pembelajaran berfungi untuk mengukur 

kemampuan mereka berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara 

psikologis, peserta didik memiliki sikap serta moral yang heteronom atau 

masih membutuhkan pendapat dari orang-orang disekitarnya yang sudah 

dewasa untuk dijadikan pedoman dalam mengembangkan dirinya, sedangkan 

bagi tenaga pengajar, evaluasi pembelajaran akan membantu mereka utuk 

menempatkan peserta didik kedalam kelompok-kelompok tertentu 

berdasarkan kemampuannya sehingga dapat memberikan perlakuan yang 

sesuai terhadap peserta didik-peserta didik yang berbeda tersebut. 

Arikunto dan Yuliana (2008: 13) mendefinisikan pengawasan 

sebagai usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut 

pelaksanaan kerja, khususnya untuk mengetahui kelancaran kerja para 

pegawai dalam melaksanakan tugas mencapai tujuan. Pengawasan juga 

sering disebut control penilaian, penilikan, monitoring, supervise, dan lain 

sebagainya. 

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang pengelolaan 

menjelaskan bahwa penyusunan program pengawasan di perguruan tinggi 

didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan dan program pengawasan 

disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Setiap pihak 

yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil 

pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu, termasuk 

memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan, 

mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervise, 

evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki 
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kinerja, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara 

keseluruhan (Yuliana dan Arikunto, 2008: 13). 

Suchman memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan 

hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk 

mendukung tercapainya tujuan (Arikunto dan Jabar, 2004: 1). Apabila 

dikaitkan dengan pembelajaran, maka evaluasi pembelajaran menurut 

Cronbach dan Stufflebeam, upaya menyediakan informasi untuk 

disampaikan kepada pengambil keputusan. Evaluasi pembelajaran 

merupakan langkah awal dari proses validasi hasil pembelajaran. Evaluasi 

pembelajaran, dengan demikian dapat dimaknai sebagai supervise 

Pendidikan dalam arti khusus tertuju pada hasil pembelajaran secara 

keseluruhan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan pembelajaran secara 

cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya, 

yaitu peserta didik, tenaga pendidik, materi/kurikulum, sarana dan 

prasarana, manajemen, dan lingkungan. 

Standar mutu evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah 

sebagai berikut (Barnawi & Arifin, 2012: 133): (1) Menyusun 

soal/perangkat penilaian dengan indikator yang telah ditentukan. (2) 

Melaksanakan penilaian. (3) Memeriksa jawaban atau memberikan skor tes 

hasil belajar berdasarkan indikator/kriteria unjuk kerja yang telah 

ditentukan. (4) Menilai hasil belajar berdasarkan kriteria penilaian yang 

telah ditentukan. (5) Mengolah hasil penilaian. (6) Menganalisis hasil 

penilaian. (7) Menyimpulkan hasil penilaian secara jelas dan logis (8) 

Menyusun laporan hasil penilaian. (9) Memperbaiki soal/perangkat 

penilaian. 

Melakukan monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan apakah 

program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 

dan sejauh mana pencapaiannya. Tujuan dan kegiatan monitoring dan 

evaluasi adalah meneliti efektivitas dalam rangka peningkatan mutu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Evaluasi tidak selalu bermanfaat 

dalam kasus-kasus tertentu, oleh karenanya selain hasil evaluasi juga 

diperlukan informasi lain yang akan digunakan untuk pembuatan keputusan 

selanjutnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di masa mendatang. Aktivitas tersebut terus menerus 

dilakukan sehingga merupakan suatu proses peningkatan mutu yang 

berkelanjutan (Continuous Quality Improvement). 

Standar penilaian pembelajaran dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) merupakan kriteria minimal tentang 



Sinopsis               Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi 

Swasta di Bandar Lampung    

 19 

 

Firmansyah, YA. 

penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

 

 

Kerangka pikir 

 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mutu 

perencanaan, pelaksanaan, interaksi, dan evaluasi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada Perguruan Tinggi Swasta di Bandar Lampung, sehingga 

ditemukan model mutu pembelajaran pendidikkan Agama Islam di Kota 

Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGURUAN TINGGI SWASTA 

• Sebanyak 107 perguruan tinggi 
swasta di Provinsi. 

• Pendidikan agama Islam di 
Perguruan Tinggi dimulai sejak 

tahun 1960. 

MUTU PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

• Mutu pembelajaran PAI yang rendah. 

• Materi yang diajarkan terlalu banyak 

• Pembelajaran PAI hanya penyampaian pengetahuan keislaman. 

• Metode pembelajaran PAI ditekankan pada hafalan 

• Jumlah jam pembelajaran terbatas. 

• PAI adalah mata kuliah yang “wajib diluluskan”. 

• Pembelajaran cenderung monoton dan membosankan, 

• PAI kurang mendapat perhatian dari pimpinan. 

• Dosen pengajar PAI tidak mendorong adanya diskusi. 

PERENCANAAN 

• Analisis peserta didik 

• Menilai kebutuhan 

pembelajaran. 

• Menyusun RPS. 

• Analisis tugas belajar. 

• Merancang evaluasi 

pembelajaran. 

• Merekrut dosen PAI. 

PELAKSANAAN 

• Kegiatan Pendahuluan. 

• Kegiatan Inti. 

• Kegiatan Penutup. 

• Beban kerja minimal dosen. 

• Bahan Ajar PAI. 

• Pengelolaan kelas. 

• Kedisplinan dosen 

• Pemberian motivasi. 

• Informasi mengenai RPS. 

• Penggunaan media pembelajaran. 

• Penguasaan bahan. 

• Dinamika kelas. 

• Tugas rumah. 

• Rombongan Belajar. 

• Dosen teladan. 

• Dosen sebagai fasilitator 

• Metode pembelajaran. 

• Sarana dan prasarana pembelajaran 

• Administrasi kegiatan pembelajaran. 

• Pelibatan ahli atau professional. 

 

INTERAKSI 

• Interaksi bersifat 
edukatif 

• Komunikasi banyak 
arah. 

• Perubahan tingkah 
laku. 

• Peranan dosen  

• Proses belajar 

mengajar. 

PEMBAHASAN 

• Mutu Perencanaan Pembelajaran PAI 

• Mutu Pelaksanaan Pembelajaran PAI 

• Mutu Interaksi Pembelajaran PAI 

• Mutu Evaluasi Pembelajaran PAI 
 

MODEL MUTU PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI SWASTA 

EVALUASI 

• Prinsip penilaian. 

• Instrument penilaian. 

• Mekanisme dan prosedur 
penilaian. 

• Menyusun soal/perangkat 
penilaian. 

• Melaksanakan penilaian. 

• Memeriksa jawaban. 

• Menilai hasil belajar. 

• Mengolah hasil penilaian. 

• Menganalisis hasil penilaian. 

• Menyimpulkan hasil penilaian  

• Menyusun laporan hasil 

penilaian. 

• Memperbaiki soal/perangkat 
penilaian. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis field research 

(penelitian lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah pada perguruan tinggi swasta di 

Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Tulang Bawang, 

Universitas Bandar Lampung, dan IIB Darmajaya. Alat pengumpul data 

dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah induktif, yaitu 

suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 

pola hubungan tertentu. Penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data 

dilakukan dengan triangulasi. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menghasilkan model mutu 

pembelajaran Pendidikan Islam di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil 

pengumpulan data diperoleh temuan penelitian sebagai berikut: 

Pertama, bahwa perencanaan pembelajaran Pendidikan agama Islam 

pada perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung belum sesuai dengan 

perencanaan pembelajaran yang bermutu sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP).  Hal ini karena peserta 

didik tidak termotivasi, memiliki minat yang rendah, tidak kreatif, dan tidak 

memiliki inisiatif dalam kemandirian dan semangat belajar. Peserta didik 

banyak yang tidak aktif di kelas, sehingga pemahaman mengenai materi 

pembelajaran juga rendah. Secara manajemen, masih banyak perguruan 

tinggi swasta yang memperlakukan matakuliah agama Islam sama dengan 

mata kuliah yang lain, sehingga tidak ada perlakuan khusus mengenai mata 

kuliah Pendidikan agama Islam. Masih banyak pimpinan perguruan tinggi 

swasta di Bandar Lampung yang belum memberikan kebijakan khusus 

mengenai mata kuliah Pendidikan agama Islam. Selain itu, masih banyak 

tenaga pengajar Pendidikan agama Islam yang belum memenuhi kualifikasi 

akademik minimal yang dipersyaratkan. 

Menurut Deming, mutu pembelajaran yang rendah dapat disebabkan 

karena tidak terpenuhinya beberapa syarat seperti desain kurikulum yang 
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lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang buruk, 

sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang tidak teratur 

dengan baik, sumber daya yang kurang, dan pengembangan staf yang tidak 

memadai. Selain itu juga, rendahnya mutu dapat juga disebabkan oleh 

rendahnya motivasi pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa dan 

semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, kegagalan komunikasi, atau 

masalah-masalah yang berkaitan dengan perlengkapan-perlengkapan (Sallis, 

2016: 103). 

 

 

Kedua, berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa mutu 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi 

swasta di Bandar Lampung belum sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP). Tindakan pelaksanaan 

(do) pembelajaran Pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi swasta di 

Bandar Lampung belum mencakup motivasi, kepemimpinan, komunikasi, 

latihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Dimana hal tersebut 

diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dosen Pendidikan agama 

Islam. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan agama Islam belum 

dapat mendorong peserta didik untuk belajar mandiri dan berkembang 

menjadi lebih baik. Bahkan banyak materi pembelajaran yang belum dapat 

tersampaikan dengan baik kepada peserta didik, hal ini membuat peserta 

didik belum dapat memahami materi-materi yang disampaikan selama 

kegiatan pembelajaran Pendidikan agama Islam. 

Deming mengungkapkan bahwa dalam siklus manajamen yaitu PDCA, 

Do atau pelaksanaan memiliki peran penting dalam pencapaian mutu 

pembelajaran Pendidikan agama Islam. Pelaksanaan proses Pendidikan 

(proses pembelajaran) Pendidikan agama Islam harus dijalankan sesuai 

dengan standar kinerja agar peserta didik dapat mencapai pengalaman 

belajar dan hasil belajar yang diharapkan. 

Pelaksanaan (do) adalah kata lain dari direction (bimbingan/pengarahan) 

dan merupakan fungsi manajemen yang tidak dapat dilepaskan dari 

beberapa fungsi manajemen yang lainnya, serta saling berhubungan era 

tantara yang satu dengan yang lainnya. Aktivitas pengarahan adalah suatu 

kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran. Hal ini 

mengandung permasalahan dalam menunjukkan rencana yang penting 

kepada bawahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Selain 

itu, penting juga hubungan individual setiap saat diantara manajer dan para 
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bawahannya yang telah terikat dalam organisasi. Pelaksanaan kurikulum 

dan pembelajaran secara sinergis dapat mempercepat dan menghasilkan 

pencapaian sesuai dengan tujuan Pendidikan. 

 

Ketiga, Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mutu 

interaksi pembelajaran Pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi 

swasta di Bandar Lampung belum sesuai dengan interaksi yang dianjurkan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP). 

Dosen pengampu Pendidikan agama Islam rata-rata tidak dapat melakukan 

interaksi yang baik dengan peserta didik. Komunikasi antara pimpinan 

perguruan tinggi swasta dengan dosen pengampu Pendidikan agama Islam 

khususnya kaitannya dalam mewujudkan generasi berakhlakul karimah 

peserta didik belum terjalin dengan lancar. Interaksi yang dilakukan belum 

dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat belajar mandiri dan berfikir 

secara dewasa. Perubahan perilaku terjadi hanya selama kegiatan 

pembelajaran Pendidikan agama Islam berlangsung. Ketika peserta didik 

sudah selesai dalam pembelajaran Pendidikan agama Islam, perilaku mereka 

akan kembali lagi seperti dulu ketika belum mengambil mata kuliah 

Pendidikan agama Islam. 

Hasil penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang ditemukan 

Hovardas (2015: 1) bahwa potensi organisasi mencapai tujuan harus 

melakukan identifiskasi aspek internal dan eksternal. Pada aspek eksternal 

dengan melihat peluang untuk mencari prospek lingkungan yang dapat 

mendukung organisasi dan mengindentifikasi ancaman atau hambatan 

lingkungan yang harus dikurangi atau diantisipasi. Penelitian Osita (1991: 1) 

juga menemukan bahwa Organisasi harus berhati-hati dan mengenali peluang 

dan merebutnya kapan pun mereka muncul. Memilih target yang akan 

melayani klien dengan lebih baik sambil mencapai hasil yang diinginkan 

adalah tugas yang sulit. Peluang bisa datang dari pasar, persaingan, 

industri/pemerintah dan teknologi. Meningkatnya permintaan untuk 

telekomunikasi disertai dengan deregulasi adalah peluang yang sangat baik 

bagi bisnis baru untuk memasuki sektor telekomunikasi dan bersaing dengan 

bisnis yang ada dalam hal pendapatan. 

Berdasarkan temuan ketiga tersebut, dipahami bahwa dalam 

merencanakan strategi peningkatan mutu sumber daya guru Madrasah Aliyah 

di Kota Bandar Lampung, perlu melakukan identifikasi peluang dan ancaman 

yang berasal dari lingkungan eksternal madrasah, sehingga rencana 

peningkatan sumber daya guru madrasah yang dilakukan dapat 
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memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi ancaman yang dapat 

mengagalkan pencapaian tujuan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa komunikasi antara 

pimpinan perguruan tinggi swasta dengan dosen pengampu Pendidikan 

agama Islam khususnya dalam kaitannya dalam mewujudkan generasi 

berakhlakul karimah peserta didik belum terjalin dengan lancar. Hal ini 

dapat diketahui bahwa di perguruan tinggi swasta tidak ada rapat pembinaan 

dengan segenap dosen dan karyawan. Selain itu, komunikasi yang dilakukan 

dosen pengampu Pendidikan agama Islam dan peserta didik pada perguruan 

tinggi swasta di Bandar Lampung adalah komunikasi dua arah, yaitu dosen 

pengampu matakuliah Pendidikan agama Islam dan peserta didik berperan 

bersama-sama, yakni pemberi aksi dan penerima aksi, keduanya dapat saling 

memberi dan saling menerima. Akan tetapi komunikasi dua arah ini belum 

dapat menghasilkan pembelajaran Pendidikan agama Islam yang optimal. 

Komunikasi yang dapat mengarah kepada proses pengajaran yang 

mengembangkan kegiatan peserta didik yang optimal adalah komunikasi 

banyak arah. 

Dosen Pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi swasta di Bandar 

Lampung belum berperan secara aktif dalam upaya mewujudkan generasi 

berakhlakul karimah. Dosen pengampu Pendidikan agama Islam pada 

perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung banyak yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang berbeda. Dosen pengampu Pendidikan agama 

Islam pada perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung belum melakukan 

kontrol secara berkelanjutan mengenai sikap dan perilaku peserta didik setiap 

saat. 

Keempat, Berdasarkan hasil pembahasan, mutu evaluasi pembelajaran 

Pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung 

belum sesuai dengan teori yang digunakan dan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP). Hasil evaluasi 

pembelajaran Pendidikan agama Islam belum dapat membawa dampak 

signifikan terhadap perubahan perilaku peserta didik. Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung 

selama ini hanya berupa nasehat, perintah, larangan, dan hafalan dan tidak 

dapat membentuk akhlak peserta didik. Sehingga diperlukan contoh dalam 

latihan langsung agar karakter yang baik dapat menyatu dengan peserta 

didik. Selama ini perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung belum 

mengupayakan lingkungan pendidikan yang bernuansa keagamaan dengan 

mengembangkan kebiasaan melaksanakan praktek ibadah bersama peserta 
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didik, mulai dari menyediakan waktu membaca Al-Qur’an, doa di ruang 

kelas, sholat berjamaah, sholat sunat, serta mengaktifkan kegiatan 

keagamaan melalui pembentukan organisasi keagamaan di perguruan tinggi 

dan bentuk kegiatan lainnya. Bahkan implementasi dari nilai-nilai agama 

tersebut belum dituangkan ke dalam bentuk tata tertib, disiplin, dan aturan 

perilaku di perguruan tinggi yang diberlakukan bagi seluruh civitas di 

lingkungan perguruan tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung selama ini hanya 

berupa nasehat, perintah, larangan, dan hafalan dan tidak dapat membentuk 

akhlak peserta didik. Sehingga diperlukan contoh dalam latihan langsung 

agar karakter yang baik dapat menyatu dengan peserta didik.  

Mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada penelitian ini lebih 

ditekankan kepada kondisi trampil atau mengalami sikap maupun akhlak 

yang lebih baik dalam kehidupan peserta didik. Oleh karena itu perlu 

dilakukan kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang menekankan pada 

upaya peningkatan kualitas hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan cara memilih pendekatan, metode, teknik maupun evaluasi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang bermakna. 

Mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam sangat di tentukan oleh 

proses yang mengintegrasikan antara aspek pengajaran, pengamalan, dan 

pembiasaan, serta pengalaman sehari-hari yang dialami peserta didik, baik 

di perguruan tinggi, keluarga, dan masyarakat.
1
 Selama ini perguruan tinggi 

swasta di Bandar Lampung belum mengupayakan lingkungan pendidikan 

yang bernuansa keagamaan dengan mengembangkan kebiasaan 

melaksanakan praktek ibadah bersama peserta didik, mulai dari 

menyediakan waktu membaca Al-Qur’an, doa di ruang kelas, sholat 

berjamaah, sholat sunat, serta mengaktifkan kegiatan keagamaan melalui 

pembentukan organisasi keagamaan di perguruan tinggi dan bentuk kegiatan 

lainnya. Bahkan implementasi dari nilai-nilai agama tersebut belum 

dituangkan ke dalam bentuk tata tertib, disiplin, dan aturan perilaku di 

perguruan tinggi yang diberlakukan bagi seluruh civitas di lingkungan 

perguruan tinggi. 

Setelah evaluasi pembelajaran Pendidikan agama Islam tercapai, maka 

dilanjutkan pada tahap tindak lanjut (act). Tindak lanjut (act/action) 

                                                           
1
 Abd Rachman Shaleh, Pendidikan Agama & Pembangunan Watak 

Bangsa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). h. 180 
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merupakan tahap untuk mengimplementasikan solusi yang telah diperoleh ke 

dalam skala besar dan berusaha mencari peluang baru untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran Pendidikan agama Islam ke derajat yang lebih tinggi lagi. 

Tahap selanjutnya adalah kembali lagi ke tahap perencanaan untuk 

pengembangan mutu pembelajaran Pendidikan agama Islam. 

Berdasarkan hasil temuan dan penelitian yang relevan, maka diperoleh 

rumusan konsep rencana strategi peningkatan mutu sumber daya guru 

Madrasah Aliyah di Kota Bandar Lampung, sebagaimana yang dapat dilihat 

pada diagram berikut: 

 

 

Gambar 2. Model Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
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2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP) dan 

Permenristekdikti no. 44 tahun 2015. Secara manajemen, masih banyak 

perguruan tinggi swasta yang memperlakukan matakuliah agama Islam 

sama dengan mata kuliah yang lain, sehingga tidak ada perlakuan khusus 
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mengenai mata kuliah Pendidikan agama Islam. Masih banyak pimpinan 

perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung yang belum memberikan 

kebijakan khusus mengenai mata kuliah Pendidikan agama Islam dan masih 

banyak tenaga pengajar Pendidikan agama Islam yang belum memenuhi 

kualifikasi akademik minimal yang dipersyaratkan. 

REKOMENDASI 

Di lingkungan perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung belum 

mengutamakan Pendidikan agama Islam. Padahal agama merupakan pondasi 

yang kuat untuk mencetak kader bangsa yang berakhlak mulia. Berdasarkan 

hasil temuan melalui penelitian ini, rata-rata perguruan tinggi swasta di 

Bandar Lampung belum mencapai mutu pembelajaran Pendidikan agama 

Islam yang baik karena perubahan perilaku peserta didik tidak diukur dan 

belum dirasakan perubahan perilaku ibadah oleh peserta didik, peneliti 

merekomendasikan:  

1. Agar pembelajaran Pendidikan agama Islam dapat dilaksanakan 

sesuai dengan mutu pembelajaran, sebaiknya pimpinan perguruan 

tinggi memadukan konsep Deming yaitu Plan, Do, Check, Action 

(PDCA) dan Trilogi Juran. Pimpinan perguruan tinggi sebaiknya lebih 

memfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan 

agama Islam dengan melakukan pembenahan pada aspek manajemen, 

yaitu perencanaan yang bermutu, pengendalian mutu, dan 

peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan agama Islam. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara meninjau kembali aspek 

kurikulum Pendidikan agama Islam, materi mata kuliah Pendidikan 

agama Islam, model dan metode pembelajaran Pendidikan agama 

Islam, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kepemimpinan, 

serta pemenuhan sarana dan prasarana. (2) Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) sebaiknya disusun sendiri oleh dosen tim pengampu 

Pendidikan agama Islam pada masing-masing perguruan tinggi dan 

tidak menggunakan RPS dari perguruan tinggi lain. Penyusunan RPS 

dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, potensi peserta 

didik, daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, 

sosial, dan spiritual peserta didik.  Selain itu, penyusunan RPS juga 

dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang diterapkan pada 

masing-masing perguruan tinggi. Penyusunan RPS sebaiknya 

melibatkan stakeholder, sehingga dapat diketahui materi-materi yang 

dibutuhkan oleh peserta didik. (3) Pimpinan perguruan tinggi swasta 

sebaiknya menerapkan kebijakan mengenai alokasi waktu tatap muka 
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untuk pembelajaran Pendidikan agama Islam. Alokasi waktu tatap 

muka untuk Pendidikan agama Islam sebaiknya diadakan setiap 

semester dan tidak hanya teori tetapi ke praktikum, sehingga dampak 

dari pembelajaran Pendidikan agama Islam dapat dirasakan oleh 

peserta didik dan lingkungannya. Hal ini karena berdasarkan hasil 

penelitian, di IIB Darmajaya, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

agama Islam dilaksanakan sebanyak 4 sks selama 2 semester. Selama 

2 semester tersebut terjadi perubahan perilaku peserta didik. 

Perubahan perilaku peserta didik terjadi ketika pembelajaran 

Pendidikan agama Islam, namun setelah selesai kegiatan 

pembelajaran, maka perilaku peserta didik kembali lagi ke perilaku 

sebelum menempuh Pendidikan agama Islam. 

2. Pengoptimalan Pendidikan Agama Islam bukan hanya menambah jam 

perkuliahan (SKS) melainkan juga mengoptimalkan ketetapan 

Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat 

direalisasikan dengan pengoptimalan kemampuan dosen dalam 

mengajar Pendidikan Islam seperti: peningkatan penguasaan materi 

mata kuliah Pendidikan Agama Islam, pengembangan metode belajar-

mengajar dan peningkatan alat belajar mengajar dengan 

pengoptimalan penggunaan masjid untuk pengembangan kemampuan 

belajar peserta didik. 

3. Penilaian pembelajaran Pendidikan agama Islam sebaiknya tidak 

hanya teori, tetapi perlu diadakan praktikum. Hal ini untuk 

mengetahui perubahan perilaku peserta didik setelah melakukan 

pembelajaran Pendidikan agama Islam. 

4. Masing-masing perguruan tinggi sebaiknya membuat instrument 

untuk penilaian perubahan perilaku peserta didik. 

5. Perguruan tinggi merupakan benteng terakhir dari pembelajaran 

Pendidikan agama Islam, sehingga sebaiknya masing-masing 

perguruan tinggi dapat memastikan bahwa pembelajaran Pendidikan 

agama Islam dapat dipahami dan diamalkan oleh peserta didik. 

6. Pimpinan perguruan tinggi sebaiknya membuat kebijakan mengenai 

proses seleksi peserta didik. Calon peserta didik yang beragama Islam 

di wajibkan untuk mengikuti tes membaca Al-Qur’an. Calon peserta 

didik tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan dari hasil tes 

membaca Al-Qur’an tersebut. Peserta didik yang lancar membaca Al-

Qur’an dapat dijadikan mentor membaca Al-Qur’an dalam 

pembelajaran Pendidikan agama Islam. 
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7. Agar pembelajaran Pendidikan agama Islam dapat dilaksanakan 

sesuai dengan mutu pembelajaran, sebaiknya pimpinan perguruan 

tinggi menggunakan Model Kolaborasi antara Kebijakan Pimpinan 

Perguruan Tinggi, Iklim Akademik, dan Kinerja di seluruh komponen 

pada setiap level pekerjaan. Pimpinan perguruan tinggi dapat 

membuat regulasi yang jelas mengenai proses seleksi calon peserta 

didik yang dikaitkan dengan ilmu agamanya. Kemudian Pimpinan 

Perguruan Tinggi beserta semua pihak yang terlibat dalam proses 

pembelajaran dapat menciptakan iklim akademik yang dapat 

membentuk kepribadian peserta didik, sehingga peserta didik menjadi 

merasa nyaman untuk belajar agama di kampus dan tertantang untuk 

menerapkan dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. 
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