
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

 

1. Sejarah Singkat 

 SMP Negeri 29 Bandar Lampung berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI No. 291/O/1999, tentang pembukaan dan pendirian sekolah tahun 

pelajaran 1998/1999. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Provinsi 

Lampung mendapat bantuan Unit Gedung Baru (UGB) dari OECF IP 45 Tahun Pelajaran 

1998/1999 salah satu diantaranya adalah untuk SMP Negeri 29 Bandar Lampung.  

 Pembangunan gedung SMP Negeri 29 Bandar Lampung dimulai pada bulan Februari 

1999 yang terletak diatas tanah seluas 9.242.50 m
2
 dijalan Soekarno Hatta Bay Pass 

Sukarame Bandar Lampung tanah tersebut adalah milik Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Lampung yang berasal dari hasil proses pembebasan tanah PT Way 

Halim Permai untuk pembangunan SMA Negeri 5 Bandar Lampung. 

 Karena masih dalam proses pembangunan maka pelaksanaan kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan di SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Dimana 

sebagian penanggung jawab Pejabat Pelaksana Harian adalah Dra. Hj. Hilda Suyuti Kepala 

SMP Negeri 29 Bandar Lampung. Setelah Unit Gedung Baru (UGB) diresmikan Menteri 

Pendidikan Nasional RI. Oleh Bapak Dr. Yahya A Muaimin pada tanggal 29 Februari 

2000, gedung baru ini adalah Sarana Penunjang Kegiatan Belajar  Mengajar. Pada tanggal 

18 Agustus 2000 ibu Dra. Hj. Sumiyati yusuf diangkat menjadi kepala SMP Negeri 29 

Bandar Lampung.  
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2.  Sejarah Kepemimpinan SMP Negeri 29 Bandar Lampung 

 Tabel 2 Sejarah Kepemimpinan SMP Negeri 29 Bandar Lampung 

No Tahun Nama Kepala Sekolah 

1 Dra. Hj Sumiyati Yusuf 1998 – 2008  

2 Dra. Nyimas Nelly  (PLT) April 2008 – Agustus 2008 

3 Haris Susanto, S.Pd., M.M.Pd Agustus 2008 – Februari 2011 

4 Hj. Ina Mutmainah, S.Pd Maret 2011 – Juni 2011  

5 Suzana, S.Pd., M.M.Pd Juni 2011 – September 2012 

6 Nur Baiti, M.Pd September 2012 – November 2012 

7 Dra. Astuti, M.Pd November 2012 – Sekarang  

 

3.  Bangunan dan Fasilitas Penunjang 

 SMP Negeri 29 Bandar Lampung saat ini memiliki 23 unit bangunan gedung kelas 

dan fasilitas penunjang, yang terdiri dari : 

 Tabel 3 Data Bangunan dan Fasilitas Penunjang 

Nama Gedung Jumlah 

Ruang Belajar 23 ruang kelas 

Kantor Kepala Sekolah dan TU 1 unit 

Kantor Dewan Guru 1 unit 

Perpustakaan 1 unit 

Laboratorium IPA 2 unit 

Laboratorium Komputer 1 unit 

Laboratorium Bahasa 2 unit 

Ruang Multi Media 1 unit 

Ruang UKS 1 unit 

Ruang Pramuka 1 unit 

Ruang OSIS 1 unit 

Ruang BP dan Waka sekolah 1 unit 

Koprasi Sekolah 1 unit 

Ruang Kantin 2 unit 

Mushola 1 unit 

Ruang Parkir 1 unit 

Ruang Satpam 1 unit 

Ruang Seni 1 unit 

Ruang Ganti Pakaian 1 unit 

Ruang WC Siswa 6 unit 

Ruang WC (Guru, TU, & KepSek) 6 unit 

Jumlah  46 unit 
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 4. Visi dan Misi 

 4.1.Visi 

 Visi dari SMP Negeri 29 Bandar Lampung adalah : 

“Mewujudkan SMP Negeri 29 Bandar Lampung Favorit, Berprestasi, Bermutu, 

taqwa, Berbudaya dan Trampil” 

 4.2 Misi 

 Misi dari SMP Negeri 29 Bandar Lampung adalah : 

a. Mewujudkan kehidupan warga sekolah yang religius. 

b. Mewujudkan warga Sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Budaya Bangsa 

Indonesia.  

c. Memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat lampung tanpa 

membedakan status ekonomi, ras, adat istiadat dan budaya. 

d. Mewujudkan sekolah yang efektif dan efesien. 

e. Mewujudkan warga sekolah yang mempunyai wawasan / pemikiran global 

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 

f.        Meningkatkan prefesionalisme tenaga pendidikan dan kependidikan serta 

tenaga penunjang pendidikan. 

g. Mengembangkan managemen berbasis sekolah yang akuntabel, efektif dan 

efesien. 

h. Mengembangkan fasilitas sekolah berbasis teknologi untuk menunjang 

pembelajaran dan administrasi sekolah. 

i.        Mewujudkan warga sekolah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang up to date. 
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5.  Struktur Organisasi dan Tugas Masing-masing Personil. 

 Struktur organisasi adalah bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan 

satuan-satuan organisasi tentang tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Struktur 

organisasi akan tampak jelas dan lebih jelas apabila dituangkan dalam bagan organisasi dan 

akan memberikan pengertian yang lebih mudah mengenai struktur organisasi. Struktur 

organisasi merupakan cerminan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam suatu 

organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerjasama dalam satu 

wadah untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, organisasi mempunyai fungsi sebagai 

wadah dan manajemen sehingga diperlukan kerjasama antara orang-orang yang ada dalam 

satu wadah/kesatuan tersebut. Struktur organisasi menunjukan bidang-bidang atau bagian-

bagian yang ada dalam suatu organisasi yang di koordinasikan bersama-sama melalui suatu 

jalur wewenang dan tanggung jawab. 

 Struktur organisasi SMP Negeri 29 Bandar Lampung adalah struktur organisasi line 

atau garis. Dalam struktur tugas-tugas perencanaan dan pengendalian berada di satu tangan 

dan garis kewenangannya dari atas ke bawah. Garis lurus atau ke bawah menunjukan 

adanya suatu perintah, sedangkan garis dari bawah ke atas menunjukan adanya suatu 

pertanggung jawaban kepada atasan. 
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5.1 Struktur Organisasi SMP Negeri 29 Bandar Lampung 

STRUKTUR ORGANISASI 

SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 29 Bandar Lampung 

 

5.2. Tugas dan Tanggung jawab Masing-masing Personil 

 Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian dapat dijelaskan pada uraian 

dibawah ini : 

a. Kepala Sekolah 

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja. 

Kepala Sekolah Komite Sekolah 

Wakil Kepala 

Sekolah 

Kepala  

Tata Usaha 

Koordinator 

Kesiswaan  

Koordinator 

Humas 

Koordinator 

Sarana 

Koordinator 

Kurikulum  

BK / BP Wali Kelas 

Wali Kelas 

Wali Kelas Wali Kelas 
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2. Memutuskan setiap hasil rapat dan permasalahan 

3. Mengarahkan, membina, memimpin, mengawasi, serta mengkoordinasi 

pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan keuangan sekolah, 

keterangann kesiswaan, sarana dan prasarana, serta pencapaian sasaran 

mutu. 

4. Mengecek hasil kerja setiap kepala bagian 

5. Mengangkat dan menetapkan personal struktur organisasi. 

b. Komite Sekolah 

Komite sekolah bertugas untuk menerima, mengawasi dana operasional 

sekolah. 

c. Wakil Kepala Sekolah 

Wakil kepala sekolah memiliki tugas yaitu membantu kepala sekolah dalam 

urusan bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, 

bidang humas. 

d. Kepala Tata Usaha 

1. Menyusun program kegiatan ketata usahaan 

2. Menginventaris kebutuhan pelaksanaan kegiatan ketata usahaan. 

3. Melaksanakan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian dan keuangan. 

4. Merencanakan dan menyelesaikan kepangkatan guru dan pegawai. 

5. Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan. 

6. Melakukan pembinaan karyawan dan tata tertib (disiplin pegawai). 

7. Melaksanakan pengelolaan sistem administrasi ketatausahaan. 

8. Melaksanakan rapat koordinasi. 

9. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Kepala Sekolah 
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e. Koordinator sarana Dan Prasarana 

1. Membuat dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah dibidang 

sarana dan prasarana dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya. 

2. Melakukan inventarisasi dan menganalisis kebutuhan sarana perasarana baik 

yang berhubungan langsung dengan kelancaran KBM atau yang bersifat 

mendukung KBM. 

3. Melakukan inventarisasi terhadap keberadaan sarana  dan persarana secara 

berkala atau kemudian di lakukan pemilihan apakah barang itu layak pakai, habis 

pakai, dsb. 

4. Melakukan pengendalian APBS dalam bidang sarana  dan perasarana. 

5. Menyiapkan perencanaan pengadaan sarana prasarana sekolah yang dikelola oleh 

bagian tata usaha. 

6. Melakukan koordinasi dengan para wakil kepala sekolah, unit organisasi / kerja 

dan atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan sekolah di bidang sarana 

dan peraasaaran. 

7. Bekerja sama dengan wakil kepala sekolah  bidang kesiswaan mengkoordinir 

bidang K.3. 

8. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan rehabilitasi atau pemeliharaan gedung, 

ruangan, mebeler, dll. 

9. Laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah secara berkala. 

10. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama komite sekolah dalam rangka 

pelaksanaan tugas–tugas di bidang sarana. 

f.  Koordinator Kurikulum 

1. Membuat sistem manajemen informasi. 
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2. Memelihara seluruh infrastruktur jaringan, koneksitas dan konten sistem 

manajemen informasi dan e-learning 

3. Membuat mengembangkan dan memelihara sistem absensi interaktif, sistem 

evaluasi, sistem perpustakaan, sistem keuangan,  perpustakaan digital, website, e-

learning dan learning tool. 

4. Membantu dan mengolah sistem evaluasi dan sistem penerimaan siswa baru. 

g. Koordinator Kesiswaan 

1. Membuat dan menyusun program kerja kegiatan sekolah di bidang kesiswaan ( 

bulan, semester, tahunan ) megkoordinasi dan mengawasi pelaksanaannya. 

2. Mengawasi  pelaksanaan tata tertib siswa. 

3. Melakukan koordinasi dengan para wakil kepala sekolah lain dan atau pihak lain 

dalam rangka kegiatan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiswaan. 

4. Mengkoordinasi kegiatan studi bidang atau karya wisata siswa. 

5. Mengkoordinasi pelaksanaan upacara di sekolah 

6. Menyusun program jadwal pembinaan terhadap siswa secara berkala dan 

mengkoordinasi serta mengawasi pelaksanaannya. 

7. Mengadakan dan melaksanakan pemilihan siswa teladan dan berkoordinasi 

dengan wakasek dan guru BK / BP. 

8. Melakukan pembinaan terhadap pengurus OSIS dalam berorganisasai. 

9. Mendokumentasikan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

pembinaan kesiswaan. Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada 

kepala sekolah secara berkala. 

10. Mengoordinasikan rencana kebutuhan penunjang kegiatan OSIS, kegiatan 

ekstakurikuler dan wawasan wiyatamandala. 
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11. Melakukan kajian /analisis atas hasil evaluasi kegiatan kesiswaan serta membuat 

usulan rencana tindakan perbaikan selanjutnya. 

h. Koordinator Humas 

Membantu kepala sekolah dalam memimpin, merencanakan, mengarahkan, 

mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan sekolah dalam 

melaksanakan program bidang hubungan masyarakat sesuai dengan visi, misi, 

dan program kerja yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 29 Bandar 

Lampung. 

i. Tata usaha  

Memiliki tugas memimpin pelaksanaan urusan tata usaha meliputi rumah 

tangga sekolah dan perlengkapan pendidikan, kepegawaian dan keuangan. 

j. Guru  

Memiliki tugas memberikan pendidikan dan pelatihan kepada siswa dan 

melaksanakan tugas teknik kependidikan yang ditugaskan oleh kepala sekolah. 

k. Wali Kelas 

1. Melaksanakan tugas pokok wali kelas : 

1) mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam ruang lingkup kelas, 

2)  membina kepribadian dan budi pekerti siswa, 

3) membantu pengembangan keterampilan siswa. 

2. Mengisi dan memperhatikan 

1) Buku Raport 

2) Daftar Kumpulan Nilai (penjilidan) 

3) Leger 

4) Agenda kelas (pemeliharaan kebersihan, keamanan, absensi, presensi, 

dan penandatanganan) 
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5)  Daftar Absensi Siswa (sakit, izin, alpa, dispen, terlambat) 

3. Mengetahui identitas siswa, jumlah siswa, dan keadaan siswa. 

4. Mengetahui dan mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah siswa, 

serta bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan guru mata pelajaran 

dan guru BK. 

5. Melaksanakan penilaian atas perilaku dan kerajinan siswa. 

6. Mengetahui dan memperhatikan kehadiran siswa di kelas setiap hari. 

7. Memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan siswa. 

8. Membina suasana kekeluargaan di dalam dan di luar kelas. 

9. Melakukan pertemuan secara rutin dengan orang tua siswa. 

10. Melakukan koordinasi dengan wakasek kurikulum, guru bidang studi/mata 

pelajaran dan guru BK. 

11. Bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 

l. BP/BK 

Memiliki tugas yaitu memberikan pengarahan terhadap siswa yang memiliki 

masalah baik dibidang akademik maupun non-akademik. 

m. Siswa 

Selain guru, murid pun mempunyai tugas untuk menjaga hubungan baik 

dengan guru maupun dengan sesama temannya dan untuk senantiasa 

meningkatkan keefektifan belajar bagi kepentingan dirinya sendiri. Adapun 

tugas tersebut ditinjau dari berbagai aspek yaitu aspek yang berhubungan 

dengan belajar, aspek yang berhubungan dengan bimbingan, dan aspek yang 

berhubungan dengan administrasi. 
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6. Logo Instansi 

 

 

 

Gambar 4.4 Logo SMP Negeri 29 Bandar Lampung 

 

 Ungkapan Tut Wuri Handayani  sering kita dengar waktu sekolah atau bisa dilihat 

pada sebuah gambar/logo Tut Wuri Handayani. Secara lengkap berbunyi : Ing Ngarso Sun 

Tulodo – Ing Madyo Mangun Karso – Tut Wuri Handayani. 

 Tut Wuri : mengikuti dari belakang, Handayani : memberikan motivasi (semangat) 

dan Moral, jadi secara langkap : Ing Ngarso Sun Tulodo – Ing Madyo Mangun Karso – Tut 

Wuri Handayani (“di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang 

memberi dorongan”) bahwa seorang guru atau pendidik pada saat didepan murid harus 

memberikan contoh yang baik dalam segala hal khususnya prilaku pada saat ditengah-

tengah murid harus mampu memberikan ide dan prakarsa, pada saat dibelakang harus bisa 

memberikan semangat dan dorongan moral. 

Kegiatan Ekstra Kurikuler SMPN 29  (Kesiswaan) 

a. Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan : 

1). Osis 

2). Pramuka 

3). Sepak Bola 

4). Volley Ball 

5). Marawis 

6). Sanggar Tari 

7). Basket 

8). BBQ  
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9). Rohis 

10). Pencak Silat 

11). Band 

12). Taekwondo 

b. Kegiatan Agenda Rutin : 

1). Yasinan Setiap Jum’at Pagi 

2). Pesantren Kilat 

3). Persami 

c. Kegiatan Sosial : 

1). Zakat dan Infaq 

2). Latihan Qurban 

3). Baksos 

d. Kegiatan Pembinaan Prestasi : 

1). Olimpiade IPA 

2). Olimpiade MTK 

3). Mawalan/Marawis 

4). Melukis 

5). Kegiatan Keagamaan  

6). Kegiatan Olahraga 

7). Bahasa Inggris 

e. Kegiatan Aplikasi dan Pembiasaan 

1). Menebar Salam “ Assalamu’alaikum “ 

2). Shalat Dhuha 

3). Shalat Berjama’ah 

4). Membaca surat-surat pendek sebelum Belajar 

5). Berdo’a  

9.  Target Lulusan 

a. Siswa lulus 100% 

b. Mampu membaca Al-Quran dengan baik 

c. Berperilaku Islami 
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10. Hasil Penelitian di Lapangan  

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Islam 

di SMPN 29 Bandar Lampung telah melaksanakan perannya sebagai pengajar, 

pendidik, motivator, fasilitator, evaluator dan pemimpin dalam pembentukan karakter 

siswa di SMPN 29 Bandar Lampung dengan upaya-upaya yang telah dilakukan antara 

lain dengan mengoptimalkan penanaman nilai-nilai  ajaran Islam di sekolah, melalui 

kegiatan ekstrakurikuler diantaranya dengan diadakannya yasinan setiap jum’at 

pagi,BBQ, pembacaan surat surat pendek setiap pagi/siang di awal pelajaran 

pertama,jum’at berinfak dan lainnya, namun siswanya masih belum secara maksimal 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam tersebut hal ini dapat dilihat dengan masih 

banyaknya siswa yang tidak mengucapkan salam bila bertemu guru atau teman, 

berkata kotor, suka menonton film porno, makan sambil jalan, masih adanya siswa 

yang kabur pada saat shalat dhuha dan dzuhur, hal ini  dikarnakan masih banyak siswa 

yang  belum sunguh-sungguh  dalam melaksanakan segala upaya-upaya yang telah 

dilakukan oleh guru pendidikan agama islam di SMPN 29 Bandar Lampung. 

 

B. Analisis Data 

1. Guru PAI Sebagai Pendidik 

Sebagai seorang guru PAI selain berperan sebagai pemimpin, guru PAI juga 

berperan sebagai pendidik selain mengajarkan ilmu pengetahuan agama guru PAI juga 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam agar siswa selalu berkarakter islami dengan 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Guru PAI selalu membimbing dan membina 

siswa dalam kegiatan keagamaan seperti yasinan rutin setiap jum’at pagi, 

memperingati hari-hari besar Islam, sholat dhuha, sholat dzuhur berjamaah, jum’at 

berinfaq, lomba-lomba keislaman,  kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan sosial 

lainnya. 
1
  

Upaya pembentukan karakter pada siswa juga dilakukan secara kontinyu pada 

setiap kesempatan sehingga dapat membentuk karakter yang diharapkan. Setiap 

                                                 
1
 Ida Afriana, Guru  Pendidikan Agama Islam  SMP Negeri 29 Bandar Lampung, Wawancara, 

Tanggal  20 Oktober  2016 
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mengawali dan mengakhiri proses belajar mengajar selalu disampaikan pesan-pesan 

moral sehingga dapat memotivasi siswa untuk selalu melaksanakan kebaikan.
2
 

Selain itu juga dalam proses belajar mengajar bila telah tiba waktu sholat maka 

siswa diberi kesempatan untuk sholat serta untuk pagi hari siswa diberi kesempatan 

untuk melakukan sholat dhuha disela-sela waktu belajar. 

Guru PAI dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik tidak hanya berlangsung 

di dalam kelas tetapi juga di luar jam-jam pelajaran PAI, seperti pembinaan pada jam 

ektrakurikuler, pendekatan pada jam istirahat dan pada saat-saat bisa bersama siswa. 

Misalnya pada jam istirahat pada saat siswa makan diingatkan untuk berdo’a terlebih 

dahulu, tidak sambil jalan dan berdiri serta menggunakan adab-adab ketika makan. 

Mengingatkan siswa untuk membaca istighfar ketika berucap dan bersikap yang tidak 

sesuai dengan tuntunan agama Islam, mengucapkan rasa syukur dengan hamdalah 

ketika mendapat nikmat dari Allah SWT dan seagainya.
3
 

Upaya pembentukan karakter siswa juga dilakukan guru PAI misalnya dengan 

melaksanakan kegiatam psantren kilat, siraman rohani pada saat yasinan setiap jum’at 

pagi dan sholat dzuhur berjamaah setiap hari.  

Dari hasil dokumentasi dan wawancara guru PAI telah berperan sebagai pendidik 

bukan hanya pada jam-jam pelajaran tetapi juga di luar jam pelajaran. Guru PAI dalam 

membentuk karakter siswa bukan hanya menanamkan ilmu pengetahuan tetapi juga 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. 

2. Guru PAI Sebagai Pemimpin 

Guru PAI sebagai pemimpin kelas harus mampu menciptakan atmosfer kelas 

yang ilmiah, agamis dan menyenangkan serta membangun kelas sebagai tempat yang 

menyenangkan. Guru sebagai pemimpin kelas harus dapat berbagi peran, harus 

menguasai berbagai informasi dan ilmu pengetahuan, dan dapat menciptakan suasana 

yang memotivasi siswa dan dapat membangkitkan inovasi, prestasi secara kompetitif 

serta membina siswa untuk menjadi generasi yang intlek dan inovatif. 

                                                 
2
 Tutwuri Handayani, Guru  Pendidikan Agama Islam  SMPN 29 Bandar Lampung, Wawancara, 

Tanggal  21 Oktober  2016 
3
 Ida Afriana, Guru  Pendidikan Agama Islam SMPN 29 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal  26 

Oktober 2016 
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Dalam proses pembelajaran guru PAI selalu dapat menguasai kelas, 

menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Siswa selalu senang 

menerima pelajaran dengan perasaan nyaman. Guru PAI selalu berusaha mengelola 

dan membuat suasana belajar yang menyenangkan, guru selalu mengarahkan, 

membimbing dan memberikan solusi dalam menghadapi kesulitan belajar siswa, 

sehingga guru PAI menjadi salah satu idola bagi siswa.
4
 

Dari hasil wawancara dengan Dra. Ida Afriana, tentang peranan guru PAI 

sebagai pemimpin kelas yaitu “ Dalam proses belajar mengajar di kelas diciptakan 

suasana belajar yang aktif. Siswa diberikan kebebasan untuk berinovasi, bertanya, 

berpendapat dengan suasana yang tetap islami seperti mengawali dan mengahiri 

kegiatan dengan membaca basmalah, berdo’a, mengaji dan melaksanakan sholat  

sunnah dan wajib. Mengajukan pendapat dengan cara-cara yang islami dan 

memberikan sangsi dengan cara-cara yang islami pula.
5
 

Dalam pembentukan karakter siswa di SMPN 29 guru PAI selalu mengajarkan 

kepada siswa untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam segala aktifitas sehari-

hari. Apa yang sudah diketahui hendaknya selalu diamalkan, nilai-nilai ajaran Islam 

hendaknya selalu mewarnai setiap perkataan dan perbuatan.
6
  

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut terlihat bahwa guru PAI telah 

menjalankan perannya sebagai pemimpin kelas, dengan menciptakan suasana yang 

kondusif, memotivasi dan menyenangkan. Guru PAI juga selalu menanamkan nilai-

nilai ajaran Islam dan memotivasi siswa agar senang dan semangat dalam belajar dan 

beibadah. 

3. Guru PAI Sebagai Fasilitator 

Guru PAI di SMPN 29 telah berperan sebagai fasilitator dimana guru PAI selalu 

berusaha mengadakan dan menyediakan berbagai media pembelajaran seperti 

membuat buku materi pembelajaran sendiri, buku monitoring untuk kegiatan 

pembiasaan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Menyediakan buku-buku 

keagamaan seperti buku kisah-kisah teladan buku Iqro’, alat-alat peraga seperti 

                                                 
4
 Observasi,  Tanggal  26 Oktober  2016. 

5
Ida Afriana, Guru  Pendidikan Agama Islam  SMP  Negeri 29  Bandar Lampung, Wawancara, 26 

Oktober  2016. 
6
Tutwuri Handayani,  Guru  Pendidikan Agama Islam  SMP Negeri 29 Bandar Lampung, 

Wawancara, 26 Oktober  2016 
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miniatur ka’bah, huruf2 hijaiyah, pemberian materi pembelajaran dengan 

menggunakan LCD serta banner-banner yang memuat alat peraga pembelajaran dan 

pesan-pesan moral lainnya. 
7
 

Dalam proses pembentukan karakter siswa seperti yang diungkapkan oleh Ida 

Afriana misalnya dalam membentuk karakter siswa agar taat menjalankan perintah 

Allah SWT yang salah satunya adalah ketaatan dalam melaksanakan perintah sholat 

lima waktu, para siswa diberikan tuntunan dan pemahaman tentang pelaksanaan sholat 

yang benar. Para siswa secara langsung diajak praktek sholat di musholla dengan 

dibimbing bagaimana bacaan dan gerakan sholat yang benar.
8
 

Pada kesempatan lain menurut Ibu Ida Afriana dalam pembentukan karakter 

siswa agar dapat mengenal seni kaligrafi huruf-huruf Al Qur’an para siswa difasilitasi 

untuk mempelajari seni kaligrafi selain dengan guru agama juga dengan guru seni 

budaya, dimana guru agama dan seni budaya telah bekerjasama dalam hal materi yang 

akan digambar oleh siaswa, yaitu huruf Hijaiyah atau ayat-ayat suci Al Qur’an, Para 

siswa diajak ke luar kelas menuju halaman/ taman-taman di lingkungan SMPN 29 

Bandar Lampung untuk mengembangkan dan memperaktekkan langsung tentang 

materi yang telah disampaikan oleh guru.
9
  

Dalam memberikan pemahaman tentang bacaan-bacaan surat pendek beserta arti 

dan isi kandungannya misalnya dalam memberikan pemahaman tentang surat Az 

Zalzalah menurut Tutwuri Handayani agar terbentuk karakter siswa yang taat dengan 

berpedoman pada firman Allah yang terdapat dalam kitab suci Al Qur’an maka siswa 

diajak masuk kedalam situasi yang menggambarkan tentang kegoncangan yang 

dahsyat ketika terjadinya hari kiamat. Siswa ditayangkan film tentang kedahsyatan 

hancurnya bumi pada saat terjadinya hari kiamat misalnya film tentang tsunami.
10

 

Dari hasil observasi dan wawancara terlihat bahwa guru PAI dalam menjalankan 

perannya sebagai fasilitator, yakni menggunakan berbagai strategi dan media yang 

tepat agar terbentuknya karakter pada diri masing-masing siswa.  

                                                 
7
 Observasi, Tanggal  12 Oktober  sampai 12 November  2016 

8
 Ida Afriana, Guru  Pendidikan Agama Islam  SMP Negeri 29  Bandar Lampung, Wawancara, 12 

Februari  2016. 
9
Ida Afriana, Guru  Pendidikan Agama Islam  SMP Negeri 29 Bandar Lampung, Wawancara, 12 

Februari  2016. 
10

Tutwuri Handayani,, Guru  Pendidikan Agama Islam  SMP Negeri 29 Bandar Lampung, 

Wawancara, 12 Februari  2016. 
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4. Guru PAI Sebagai Motivator 

Peran guru PAI sebagai motivator telah berjalan dengan baik, dimana para guru 

PAI selalu bekerjasama dalam membimbing dan memotivasi siswa untuk selalu 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga terbentuk karakter yang diharapkan 

pada diri masing-masing siswa. Misalnya  pelaksanaan Pembacaa Yasin hari jum’at 

pagi dimana semua petugas diserahkan kepada kelas yang bertugas dari yang 

membawakan acara (MC) dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, 

Kultum, yang memimpin bacaan yasin serta yang memimpin doa, hal ini diharapkan 

agar siswa terbiasa memimpin dalam kegiatan keagamaan. 

Peran guru PAI sebagai motivator dalam upaya pembentukan karakter siswa 

juga dilakukan dengan memotivasi  siswa agar dapat membaca Al Qur’an dengan baik, 

dimotivasi dengan adanya kegiatan Bina Baca Al Qur’an yang diajarkan langsung oleh 

Qoriah nasional,  Guru PAI juga memotivasi siswa untuk selalu tekun dalam menuntut 

ilmu dengan mengambil pelajara dari orang-orang terdahulu karena orang yang 

beriman dan  berilmu pengetahuan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah SWT.
11

  

Guru PAI juga selalu mengingatkan siswa bahwa apabila kita senantiasa melaksanakan 

kebaikan maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang akan mengantarkan kita 

kepada kehidupan yang abadi kelak dan kita akan ditempatkan di tempat yang mulia di 

sisi Allah SWT. Siswa juga dimotivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah, 

mengucapkan salam apabila bertemu dengan sesama muslim, berpakaian sesuai 

dengan tuntunan agama Islam, membiasakan pola hidup bersih serta selalu 

mengamalkan ajaran yang diwajibkan dan sunnah-sunnah Rosulullah SAW. 

5. Guru PAI Sebagai Pengajar 

Dari hasil wawancara dengan kepala SMPN 29 Bandar Lampung Ibu Kepala 

sekolah Dra. Astuti, M.Pd bahwa dari hasil suvervisi yang beliau  dilaksanakan setiap 

bulannya para guru PAI di SMPN 29 Bandar Lampung telah menjalankan perannya 

sebagai pengajar dengan membuat perencanaan pembelajaran dan melaksanakan 

proses belajar mengajar di sekolah. Hasil dokumentasi berupa instrumen suvervisi, ada 

beberapa hal  yang harus dikuasai dan dimiliki oleh setiap guru di SMPN 29 juga 

                                                 
11

 Ida Afriana, Guru  Pendidikan Agama Islam  SMP Negeri 29  Bandar Lampung, Wawancara, 

Tanggal 12 Oktober  2016 
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menunjukkan bahwa guru PAI telah melakukan perannya sebagai pengajar dengan 

baik.
12

 

Adapun point-point yang telah dikuasai oleh guru PAI SMPN 29 adalah 

membuat program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, kalender pendidikan, membuat agenda pembelajaran, membuat daftar 

nilai, membuat analisis hasil belajar, membuat analisis kriteria ketuntasan mengajar, 

membuat analisis pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar, membuat 

analisis butir soal dan bank soal. Dalam proses pembelajaran apabila materi pelajaran 

yang memerlukan praktek secara langsung seperti materi sholat, wudhu, mengaji maka 

guru PAI secara langsung praktek bersama siswa.
13

 

Dari hasil observasi bahwa guru PAI di SMPN 29 Bandar Lampung telah 

melakukan perannya sebagai pengajar dengan membuat dan melaksanakan semua 

administrasi pembelajaran yang harus dimiliki dan di laksanakan oleh guru pendidikan 

agama Islam. 

6. Guru PAI Sebagai Teladan 

Guru PAI juga telah berperan sebagai teladan bagi siswa dimana guru PAI selalu 

menjadi motor penggerak dan teladan dalam pembentukan karakter siswa yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Keteladanan yang ditunjukkan oleh guru PAI seperti pada asat 

adzan guru PAI menghentikan segala aktivitas dan mengajak siswa untuk bersama-

sama menyimak kumandang adzan yang sedang terdengar, mengajak siswa untuk 

sholat berjamaah, sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan niat 

karena Allah SWT, berinfaq dan bersodaqoh dengan keikhlasan, menunjukkan sikap 

dan perkataan yang patut menjadi teladan bagi siswa seperti membiasakan MAGIC 

WORD seperti kata-kata  maaf, tolong, trimakasih, dan menggunakan kalimat-kalimat 

tasbih, tahmid, tahlil, istighfar,  hamdalah dll sesuai dengan keadaan yang dihadapi.
14

 

Dalam pembentukan karakter siswa guru PAI juga  menggunakan metode 

pembiasaan dimana guru bersama-sama siswa agar senantiasa terbiasa membantu 

orang yang membutuhkan bantuan, sholat dhuha setip hari, tadarrus, berdo’a sebelum 

melakukan sesuatu, mengamalkan puasa-puasa sunnah, rajin berinfaq, menjaga 

                                                 
12

 Astuti, Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Bandar Lampung, Wawancara, 24 Oktober  2016. 
13

 Observasi, Tanggal  12 Oktober sampai 12 November  2016 
14

Observasi, Tanggal  12 Oktober sampai 12 November  2016 



98 

 

kebersihan, menebarkan salam, bertutur kata yang baik dan sopan, menjaga 

silaturrahmi, menghargai dan menghormati sesama, selalu disiplin datang dan pulang 

sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang telah ditetapkan.
15

 

7. Guru PAI Sebagai Evaluator 

Guru PAI juga telah melaksanakan perannya sebagai evaluator, dimana guru PAI 

selalu mengadakan evaluasi tentang upaya-upaya pembentukan karakter siswa antara 

lain yaitu dengan cara memanfaatkan proses apersepsi pada setiap awal proses belajar 

mengajar dan post test di akhir pembelajaran, kemudian mengadakan penilaian harian, 

tengah semester dan ahir semester dengan menggunakan berbagai macam format 

penilaian yang mencakup aspek skill, attitude dan knowledge. Penilaian yang 

dilakukan oleh guru PAI SMPN 29 meliputi tentang aspek keterampilan, ilmu 

pengetahuan dan sikap. Melalui proses pembiasaan selama 45 menit sebelum proses 

belajar mengajar dimulai seperti evaluasi tentang pemahaman terhadap materi 

pelajaran. Guru PAI juga selalu mengevaluasi perkembangan siswa dalam upaya 

pembentukan karakter yang akan diharapkan dengan panduan buku monitoring 

kegiatan keagamaan yang disusun oleh team guru PAI SMPN 29 dan pengamatan 

terhadap perkembangan karakter siswa baik pada jam-jam pelajaran maupun diluar 

jam pelajaran.
16

 

Dari hasil observasi telah nampak bahwa guru PAI telah melaksanakan perannya 

sebagai evaluator. Guru PAI dalam melaksanakan penilaian mencakup aspek skill atau 

keterampilan, attitude atau sikap dan knowlege atau aspek ilmu pengetahuan. Dalam 

mengadakan penilaian guru PAI memberikan penghargaan maupun hukuman yang 

sesuai dengan ajaran Islam.  

8. Implementasi Peran Guru PAI  Dalam Pembentukan Karakter Siswa 

Guru PAI di SMPN 29 telah melakukan berbagai upaya  pembentukan karakter 

siswa Dalam mengoptimalkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Peran guru 

agama Islam itu antara lain seperti: 

a. Kegiatan Pendahuluan 

                                                 
15

Observasi, Tanggal  12 Oktober sampai 12 November  2016 
16

 Observasi, Tanggal 12 Oktober sampai 12 November  2016  
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Menyiapkan peserta didik, melakukan apersepsi, menyiapkan KD dan Tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai serta menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus/kesiapan bahan ajar. 

b. Kegiatan Inti Pembelajaran  

          1). Eksplorasi 

  Melibatkan siswa dalam mencapai informasi dan belajar dari aneka sumber. 

Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran media dan sumber belajar 

lainnya. Memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan 

guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya. Melibatkan siswa secara aktif dalam 

berbagai kegiatan pembelajaran. Memfasilitasi siswa dalam melakukan praktek. 

2). Elaborasi 

Membiasakan siswa siswa membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas tertentu yang bermakna. Memfasilitasi siswa untuk melakukan pemberian 

tugas, diskusi dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru secara lisan maupun 

tertulis. Memberikan kesempatan untuk berfikir, menganalisis menyelesaikan 

masalah dan bertindak yang benar tanpa rasa takut. Memfasilitasi siswa dalam 

pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Memfasilitasi siswa berkompetisi secara 

sehat untuk meningkatkan prestasi belajar,  

3). Konfirmasi     

      Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk reward dan 

punishman, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa 

melalui berbagai sumber. Memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman  belajar yang telah dilakukan. Berfungsi sebagai nara 

sumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan siswa yang menghadapi 

kesulitan, memberikan motivasi kepada siswa. 

4). Penutup 

Dalam kegiatan penutup dalam proses pembelajaran guru PAI membuat 

rangkuman/kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan, melakukan 

penilaian dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, 

memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran, memberikan tugas 
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terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Pembiasaan ajaran Islam dalam kegiatan diluar jam pelajaran juga 

dilakukan oleh guru PAI seperti kegiatan yasinan/ pengajian setiap jum’at, jum’at 

berinfaq untuk membentuk karakter siswa terbiasa bersodaqoh, membantu sesama 

dan memupuk rasa peduli orang-orang yang membutuhkan bantuan serta digunakan 

untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial (Baksos). Kegiatan pesantren kilat 

yang bertujan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peserta didik 

dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap rukun iman, 

kesempurnaan sifat-sifat Allah, dapat melaksanakan rukun islam sesuai dengan 

syari’at Islam, dapat melaksakan shalat dengan benar, dapat berdzikir dan berdo’a 

dengan baik, dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, dapat memiliki 

akhlakul karimah kepada Allah, ibu-bapak, guru, teman dan lingkungannya. 

Kegiatan pesantren kilat ini dilaksanakan pada saat bulan ramadhan. Kegiatan 

sholat dhuha yang dilaksanakan setiap pagi, partisipasi dalam pelaksanaan qurban, 

Zakat Infaq dan shodaqoh, Baksos serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang 

terprogram dalam program keagamaan  SMPN 29. 

Berikut tentang program kegiatan keagamaan di SMPN 29 Bandar Lampung: 

A. Guru PAI SMPN 29 

    Jumlah guru PAI SMPN 29 untuk Tahun 2015/2016 terdiri dari 4 orang sebagai 

mana yang terdatar pada tabel berikut ini : 

Tabel 4 : Guru PAI SMPN 29 Bandal Lampung 

No Nama Guru PAI 

Kelas 

Alumni TMT 

1 Dra. Ida Afriana Kelas VIII dan IX IAIN R. Intan 1992 

2 Tutwuri Handayani, S.Ag Kelas VII dan VIII IAIN R. Intan 1995 

3 Teresia Widiastuti, S.Ag Kelas IX IAIN R. Intan 2002 

4 Mice, S.Ag Kelas VII dan VIII IAIN R. Intan 1999 
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B. Kurikulum PAI SMPN 29 

Berdasarkan struktur Kurikulum SMPN 29 Tahun Pelajaran 2015/2016, khusus 

untuk kelas VII menggunakan kurikulum 2013 sedangkan untuk kelas VIII dan kelas IX  

masih menggunakan kurikulum KTSP   

 

C. Program Ekstra Kurikuler 
 

1. Pesantren Kilat 
 

Pesantren  Kilat  menjadi  pilihan  untuk  program  ektra  Kurikuler wajib di 

SMPN 29 B. Lampung, Kegiatan ini dilaksanakan pada saat bulan Ramadhan dan 

semua siswa yang muslim mengikuti kegiatan ini sedangkan siswa yang non muslim 

mereka mendalami agama mereka dengan guru agamanya. Tujuan Kegiatan Pesantren 

Kilat : 

 

a. Agar peserta didik  dapat  meningkatkan pemahaman dan  penghayatan terhadap 

rukun iman, kesempurnaan sifat-sifat Allah; 

b. Agar  peserta  didik  dapat  melaksanakan  rukun  Islam  sesuai  dengan syari’at islam 

c. Agar peserta didik dapat melaksakan shalat  dengan benar; 

d. Agar peserta didik dapat berdzikir dan berdo’a dengan baik; 

e. Agar peserta didik dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar; 

f. Agar Pesertadidik dapat memiliki akhlaqul karimah kepada Allah, ibu- bapak, guru 

teman dan lingkungan hidupnya; 

g. Agar  peserta  didik  dapat  mengetahui  sejarah  Islam,  sejarah  Nabi Muhammad 

SAW dan para sahabat nabi . 

 

Waktu Pelaksanaan 
 

Pelaksanaan  Pesantren  kilat  dilaksanakan  pada bulan ramadhan. 

Tutor diambil dari guru PAI SMPN 29 dan ditambah tutor dari luar SMPN 29 B. 

Lampung 

Materi  
 

1) Al Quran (Tadarus Al Quran ) 
 

2) Aqidah (Rukun Iman dan Sifat Wajib Bagi Allah dan Rasul) 
 

3) Fikih (Wudhu, Tayamum, Shalat Wajib dan Sunah) 
 

4) Akhlak (Akhlak terhadap Allah, orang tua, teman, dan guru) 
 

5) Tarikh (sejarah khulafaurrasyidin) 
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6) Praktek shalat  

 

Model dan Metode Pembelajaran 
 

Model   pembelajaran   yang   digunakan   adalah   model   pembelajaran cooperatif 

dengan tipe example non example, dan metode-metode lainnya yang menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran serta dilakukan didalam kelas (in door) dan diluar kelas 

(Out door). 

2. Kaligrafi 

Tujuan 

a. Menumbuhkan rasa suka peserta didik untuk menulis ayat-ayat Al Qur’an 

b. Melatih siswa untuk piawai dalam menulis ayat-ayat al Qur’an 

c. Menumbuhkan khattah-.khattah muda yang handal 

Waktu Pelaksanaan 

Pembinaan Kaligrafi dilaksanakan setiap hari sabtu, pukul 09.00 s.d. 14.15 Wib 

Materi 

Materi Kaligrafi Al Qur’an meliputi : 

a. Materi Dasar Khatil Qur’an 

b. Bentuk Tulisan meliputi : Nasakh, Tsulus dan Kuffi 

Pembina 

Untuk kaligrafi pembina berasal dari guru PAI dan Seni Budaya SMPN 29  yang 

berpengalaman dibidang Kaligrafi  

 

3.  Marawis dan Hadrah 

Salah satu kegiatan dalam pengembangan seni budaya Islam, di SMPN 29 adalah bidang 

Musik Marawis dan Hadrah. 

Tujuan 

a. Menanamkan rasa cinta kepada peserta didik tentang seni budaya Islam 

b. Melatih kepekaan siswa terhadap seni budaya islam 

Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan  kegiatan marawis dan hadrah adalah  hari sabtu, pukul 09.00-14.00 

wib. 
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Materi 

Materi kegiatan ini tentang marawis dan hadrah, dengan menggunakan alat musik kulit 

dan lagu  yang bernuansa shalawat. 

Pembina 

Pembina kegiatan ini berasal dari luar yang menguasai tentang musik marawis dan 

hadrah. 

 

    4.  Pembiasaan 

A. Pengucapan salam 

Tujuan 

a. Agar siswa terbiasa mengucapkan salam pada guru, orang tua dan sesama murid. 

b. Siswa memahami akan pentingnya pengucapan salam 

c. Siswa memahami hukum tentang pengucapan salam. 

Waktu Pelaksanaan 

Dilaksanakan setiap hari, dengan membiasakan peserta didik mengucapkan salam 

melalui penyambutan siswa di halaman sekolah dan bila bertemu siswa di lingkungan 

sekolah dan luar sekolah. 

     Pembina 

     Semua guru dan karyawan serta kepala SMPN 29 yang beragama Islam. 

B. Pembacaan surah pendek ,Doa sebelum belajar dan sesudah belajar 

Tujuan 

a. Membiasakan siswa membaca surah pendek sebelum belajar 

b. Membiasakan siswa membaca doa sebelum dan sebelum belajar 

Waktu Pelaksanaan 

Berdoa dibaca oleh siswa  secara bersama-sama selama 30 menit sebelum pelajaran 

pertama dimulai dan sesudah belajar. 

Materi 

Surah pendek dimulai dari Al Fatihah sampai dengan an Naba sesuai dengan jadwal. 

Doa sebelum belajar 

  َربِّ ِزْدنِْي ِعْلًما َواْرُزْقنِْي فَْهًما
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Artinya: Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku dan kefahaman ( QS.Thahaa ayat 114 )
17 

Doa sesudah belajar 

  ُسْبَحانََك اللَّهُمَّ َوبَِحْمِدَك اَْشهُد اَْن آل إِلَهَ إالَّ أَْنَت أَْستَْغفُِرَك َواَتُْىُب إِلَْيكَ 

 

 “Maha suci ya Allah dan dengan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada 

Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku memohon ampunan-Mu dan 

bertaubat kepada-Mu.”(HR. Thabrani) 
18

 

Pembina 

Semua guru yang beragama Islam yang mengajar pada jam pertama dengan dikoordinir 

oleh guru PAI 

 

C. Shalat Zuhur berjama’ah 

Tujuan 

a. Mengaplikasikan pembelajaran PAI dimulai dari sekolah 

b.Mengenalkan kepada siswa tentang shalat shalat berjama’ah 

c.Membiasakan siswa agar selalu melaksankan shalat berrjamaah 

Waktu dan  tempat Pelaksanaan 

Dilaksanakan setiap hari kecuali hari jum’at 

Tempat pelaksanaan Mushalla SMPN 29  

Peserta 

Seluruh siswa SMPN 29. 

Pembimbing 

Pembimbing untuk kegiatan ini adalah seluruh guru PAI SMPN 29 dan guru kelas 

SMPN 29, dan untuk Imam adalah guru PAI maupun guru mata pelajaran lain yang 

mumpuni, sedangkan untuk adzan, iqamah dan doa siswa SMPN 29 sebagai proses 

pembelajaran. 

 

E. Shalat Dhuha 

Tujuan 

a. Mengenalkan kepada peserta didik tentang shalat sunah 

                                                 
17

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 

h.489 
18

 Sunan Abu Daud dari Abu Barzah Al islami, no. 4217 
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b. Membiasakan peserta didik untuk melakukan shalat sunnah dhuha 

Waktu dan tempat pelaksanaan 

Shalat Dhuha dilaksanakan setiap hari  pukul, 7.15 s.d. 10.00 WIB. dan tempat 

pelaksanaan menggunakan Musholah SMPN 29. 

 

Pembimbing 

Pembimbing untuk kegiatan shalat Dhuha adalah seluruh guru PAI dan Guru Kelas 

SMPN 29 Bandar Lampung dengan dikoordinir oleg guru PAI 

 

Tabel  5: Jadwal Pelaksanaan Shalat Dhuha 

No Hari Penanggung jawab 

1 Senin  Dra. Ida Afriana  

2 Selasa Mice, S.Ag 

 

3 Rabu-Kamis Teresia Widiastuti, S.Ag 

 

4 Jum’at-Sabtu Tutwuri Handayani, S.Ag 

 

 

 

F. Infak Jum’at 

Infak Jum’at adalah merupakan salah satu program PAI yang berfungsi 

mengumpulkan dan menyalurkan ZIS baik dari siswa, guru, karyawan maupun 

donatur yang tidak terikat 

Tujuan 

a. Mengenalkan kepada siswa tentang anjuran berinfak dan hikmahnya. 

b. Membiasakan siswa untuk mampu menyalurkan rizkinya melalui program 

berinfak. 

c. Membiasakan siswa untuk peduli pada sesama dan peka terhadap kegiata sosial. 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan : Hari Jum’at  

Tempat Pelaksanaan : Seluruh Rombel di SMPN 29 
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Pembimbing 

Pembimbing pelaksanaan Jumat berinfak adalah osis dan anak-anak rohis yang 

diketuai oleh pengurus masjid 

 

Tabel 6 : Tim UPZ SMPN 29 

No Nama Unit Status 

1 Dra. Astuti.M.Pd 

 

SMP Koordinator 

2 Rohanda, S.Pd 

. 

SMP Bendahara ZIS 

3 Encu sutikno, S.Pd 

 

SMP Anggota 

4 Osis dan Rohis 

 

SMP Anggota 

Dokumen Kegiatan UPZ unit SMPN 29 

 

G. Bhakti Sosial 

Bhakti sosial bagi siswa SMPN 29 merupakan salah satu kegiatan amaliyah dibulan  

Ramadhan, kegiatan ini rutin dilaksanakan dalam setiap tahunnya. 

Tujuan 

a. Melatih siswa untuk memiliki sikap peduli kepada sesama 

b. Melatih siswa agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan pada 

setiap hambanya. 

c. Memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya berinfak sebagai bentuk 

kepedulian. 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan kegiatan ini terbagi antara lain : 

a. Pengumpulan  : Awal Ramadhan sampai dengan menjelang libur Hari Raya. 

b. Pendistribusian: Hari Sabtu atau Minggu  menjelang libur hari raya 

Sasaran :  

a.Keluarga SMPN 29 yang tidak mampu 

b.Panti Asuhan 
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Isi Materi Baksos :  

Pakaian bekas layak pakai, sembako, uang, mie instant dll 

Pembimbing 

Pembimbing kegiatan ini Pembina rohis dibantu anak rohis . 

 

H. Zakat Fitrah 

Tujuan 

a. Mengenalkan kepada peserta didik akan kewajiban dan fungsi membayar zakat 

b. Melatih siswa untuk menyadari akan kewajiban berzakat 

c. Membiasakan siswa untuk menyalurkan sesuatu yang menjadi hak orang lain. 

d. Menanamkan nilai-nilai kepedulian kepada saudara-saudaranya yang lemah. 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan setiap bulan Ramadhan, di hari ketiga setelah libur ramadhan 

dan berakhir sepuluh hari sebelum Ramadhan, tempat perngumpulan melalui 

panitia amil yang dibantu ole wali kelas. 

Pembimbing 

Pembimbing adalah seluruh guru PAI SMPN 29 dan dibantu oleh seluruh guru 

SMPN 29. Hal ini termaktub didalam SK yang diterbitkan oleh Kepala SMPN 29. 

 

I. Qurban 

Tujuan 

Kegiatan qurban menjadi sebuah pembiasaan yang rutin dilakukan setiap tahun di 

SMPN 29, dengan tujuan : 

a. Mengenalkan kepada siswa akan kewajiban berqurban 

b. Membiasakan siswa agar kelak setelah diwasa tumbuh semangat untuk 

berqurban 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan   

Dilaksanakan setiap tahun pada Hari raya  Qurban dan untuk pengelolan dimulai 30 

hari menjelang hari raya idul Adha   

melaui iuran latihan berqurban dari setiap rombel kelas. 
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Tempat pelaksnaan  

Untuk penyelenggaraan pemotongan hewan dilakukan dilingkungan SMPN 29 

Bandar Lampung 

Pembimbing 

Pembimbing pada kegiatan ini adalah guru PAI dan Dewan guru yang telah 

termaktub dalam SK yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 29 Bandar Lampung. 

 

J. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Tujuan 

a. Melaksanakan agenda rutin kegiatan peringatan Hari Besar Islam. 

b. Mengenalkan peserta didik tentang Peringatan hari Besar Islam (Muharram, Isra’ 

mi’raj, dan Maulid nabi Muhammad SAW) 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu Pelaksanaan : Setiap penggalan Hari Besar Islam 

Tempat Pelaksanaa : Lapangan SMPN 29 Bandar Lampung 

Pembimbing 

Pembimbing seluruh Guru PAI dan Dewan Guru SMPN 29 Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




