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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Pendidikan dapat ditempuh  di sekolah ataupun lembaga pendidikan non formal lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang positif seperti tingkah laku dan sikap yang ada didalam diri manusia.
Komponen penting dalam bidang pendidikan adalah pendidik. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat (6), Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan istilah lainnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP. RI. Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 3. Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi tertentu sebagai seorang figur yang tentunya harus mampu menetapkan dan menerapkan strategi-strategi demi tercapainya tujuan pembelajaran. 
Peran guru menurut UU Sisdiknas di atas tentunya sangat penting. Peranan tersebut terkait dengan tugas pokok guru yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yang mengatakan standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. 
Lebih lanjut standar proses tersebut diperbaiki dengan Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 pasal 1 ayat (1) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Melihat tugas pokok guru tersebut, tentunya guru memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, diperlukan suatu panduan agar guru mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan secara nasional.Farichin, Tesis Manajemen Pembelajaran pada Implementasi Kurikulum 2013 (studi kasus di SMA Negeri 2 Bojong dan SMA Negeri 1 Balapulang), Dalam http://farichinfarich.blogspot.com/2014/07/manajemen-pembelajaran-pada, Diakses Tanggal 19 Juni 2015.
Berbagai problematika muncul terkait dengan proses pembelajaran serta dalam pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang terjadi di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Towaf yang dikutip oleh Muhaimin, bahwa:
Berbagai problematika serta kelemahan-kelemahan yang dihadapi guru PAI, antara lain: 1). Selain pendekatan yang masih cenderung normatif tanpa ilustrasi konteks sosial budaya sehingga siswa kurang mengahayati nilai-nilai agama, 2). Kurikulum yang lebih menawarkan minimum kompetensi, 3). Guru PAI yang kurang berupaya menggali berbagai metode, serta 4). Keterbatasan sarana prasarana, sehingga pengelolaan pembelajaran cenderung seadanya, sering kali PAI kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas.Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2012), h. 25. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Syaiful Sagala mengenai kendala seorang guru dalam merancang pembelajaran, yaitu: 
Kendala-kendala dan keterbatasan yang mempengaruhi dukungan perencanaan guru, antara lain: 1). Keterbatasan dana atau anggaran untuk mendukung pembelajaran, 2). Penyesuaian waktu dan program yang harus dipersiapkan untuk dilaksanakan pada tahun depan, semester depan, minggu depan atau besok, 3). Keterbatasan perlengkapan pembelajaran yang siap untuk digunakan, 4). Ruang belajar yang tersedia, serta 4). Keterbatasan kebutuhan belajar lainnya.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Cet. 12, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 140. 

Peran Guru dalam era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar (transfer of knowledge) melainkan harus menjadi manager dalam pembelajaran. Artinya, setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas, aktivitas, motivasi siswa, dengan menggunakan multimedia, multimetode, dan multisumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
Mengajar pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang mengandung pengertian suatu usaha mengorganisasi lingkungan yang berhubungan secara langsung dengan peserta didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar. Pengertian ini mengandung makna bahwa guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa dan juga hendaknya mampu memanfaatkan lingkungan, baik yang ada di kelas maupun di luar kelas yang menunjang suksesnya kegiatan belajar mengajar. Dalam pengertian lain “teaching is the guidance of learning activities”.Moh. User Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.
Kesiapan materi dari seorang guru dapat tercermin dalam persiapan mengajar. Karena persiapan mengajar merupakan salah satu bagian dari program pengajaran yang memproyeksikan tentang apa yang dilakukan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 89. Dalam konsep manajemen pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam dapat terlibat dalam fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manager pembelajaran (learning manager), yaitu sebagai perencana, organisator, pelaksana, dan pengawas proses pembelajaran.George R. Terry, Guide to Management, Diterjemahkan oleh J. Smith, Prinsip-Prinsip Manajemen, Cet. 6, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000, h. 9, Dikutip dalam Jurnal Saprin, Optimalisasi Fungsi Manajemen dalam Pembelajaran. (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makasar). 
Bentuk Perencanaan (planning) dalam konteks pembelajaran yaitu guru menyusun Progta (program tahunan) dan Progsem (program semester), menyusun silabus serta menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 141.   Penjabaran tersebut mengacu pada PP. RI No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 menjelaskan bahwa:
Perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS & PP. RI. Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib Belajar, h. 71.  

Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan siswa dalam belajar serta sebagai kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya. Dalam Al Qur’an sendiri, Allah Swt. Mengisyaratkan pentingnya perencanaan dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang telah lalu untuk merencanakan langkah-langkah ke depan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr Ayat 18:
                   
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1996), h. 437.    

Setelah perencanaan tersusun dengan baik, maka langkah selanjutnya mengorganisasikannya. Allah berfirman dalam Al Qur’an Surat Ash- Shaff ayat 4:
إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفّٗا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ
Artinya:
		“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-
Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti 
suatu bangunan yang tersusun kokoh”.  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1996), h. 346

Adapun bentuk Pengorganisasian (organizing), antara lain untuk menentukan tujuan mengenai penerapan fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran, ditunjukkan dengan sejumlah aspek, yaitu: 
	Menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan personil yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Pengelompokan komponen pembelajaran dalam struktur sekolah secara teratur.
Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran.
Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran, serta.
Memilih, mengadakan latihan, dan pendidikan dalam upaya pengembangan jabatan guru yang dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang diperlukan.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 144.

 Pelaksanaan (actuating) senada dengan firman Allah dalam Al Qur’an Surat At Taubah Ayat 105:
وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ
Artinya;
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1996), h. 576

Bentuk Pelaksanaan (actuating), Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala sekolah bersama guru dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Sehubungan dengan itu, peran kepala sekolah memegang peranan penting sebagai pemimpin intruksional dan guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manager dalam pembelajaran di dalam kelas yang meliputi:
	Membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi oleh kepala sekolah terhadap guru.
	Memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana dan pengambilan keputusan.
	Mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik ke arah pencapaian tujuan.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 145.


Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit. Terkait dengan pengontrolan Allah Swt berfirman dalam Al Qur’an Surat Al Qaaf ayat 16-18:
وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ وَنَعۡلَمُ مَا تُوَسۡوِسُ بِهِۦ نَفۡسُهُۥۖ وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ 
حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ ١٦ إِذۡ يَتَلَقَّى ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٞ ١٧ 
 مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ ١٨ 
	Artinya:
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.”  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1996), h. 243

Fungsi Pengawasan (controlling), dalam konteks pembelajaran, pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah terhadap seluruh kelas apakah terjadi kegiatan belajar mengajar. Sedangkan guru melakukan pengawasan terhadap program yang ditentukannya apakah sudah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkannya sendiri. Jadi, pengawasan dalam perencanaan pembelajaran meliputi beberapa aspek yaitu: 
	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana.

Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi.
Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 146.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa implementasi fungsi-fungsi dalam manajemen pembelajaran mempunyai beberapa aspek-aspek yang dapat digunakan oleh Guru Pendidikan Agama Islam dalam menerapkan manajemen pembelajaran di sekolah. Manajemen Pembelajaran merupakan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajaran siswa dengan mengikutsertakan berbagai faktor didalamnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. 
Manajemen pembelajaran bukan hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan oleh guru, seperti halnya dengan konsep mengajar. Manajemen pembelajaran mencakup semua kegiatan yang mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar mengajar. Dengan mengacu pada aspek-aspek yang tertuang dalam masing-masing fungsi manajemen pembelajaran, diharapkan guru Pendidikan Agama Islam maupun para guru bidang studi lainnya agar dapat merancang pembelajaran dengan sebaik-baiknya.  
Merancang pembelajaran merupakan tahapan awal bagi seorang guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ketika guru merancang pengajaran, maka guru harus sudah mempertimbangkan secara matang mengenai ketersediaan, kelengkapan sarana maupun media yang akan digunakan. Guru juga hendaknya mengkaji ulang serta mempertimbangkan tentang kebutuhan-kebutuhan belajar yang akan direncanakan dengan mencari informasi mengenai kelengkapan sarana maupun media belajar.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 139-140.  
MA Ma’arif 14 Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten  Lampung Tengah Merupakan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang berdiri sejak tahun 2001, dan satu-satunya SLTA naungan Kemenag Kabupaten  Lampug Tengah yang berada di Kecamatan Bumi Nabung. Hasil Dokumentasi di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung , pada Tanggal 7 November 2017.   MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung memiliki aturan tegas dan jelas mengenai fungsi dan tugas pokok pengelola sekolah baik bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah (bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan masyarakat), komite sekolah, guru, pustakawan sekolah, teknisi media, siswa maupun karyawan lainnya. Aturan tersebut agar setiap tenaga pendidik maupun karyawan memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan pendidikan sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, Implementasi manajemen pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung sangat baik yang dapat di lihat dari perangkat pembelajaran maupun sampai tahap evaluasi.
Mengacu pada berbagai sudut pandang tersebut, manajemen pembelajaran dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik. Dukungan tertentu seperti media, sumber belajar tidak tersedia, maka keberhasilan dalam penerapan yang telah direncanakan akan menjadi hambatan bagi para guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan kemampuan sebagai seorang pendidik. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan peserta didik. 
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa kendala yang dialami Guru Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung dalam mengimplementasikan manajemen pembelajaran, kendala-kendala tersebut yaitu: 1). Minimnya dukungan media belajar, kelengkapan media belajar PAI tidak sebanding dengan kelengkapan pelajaran IPA, sehingga guru mengalami kesulitan dalam merancang perangkat pembelajaran serta menentukan media yang akan dipergunakan, 2). Supervisi pembelajaran masih diwakilkan oleh waka kurikulum maupun para guru senior sehingga hasilnya kurang objektif, 3). Komunikasi Kepala Sekolah dengan guru Pendidikan Agama Islam masih bersifat instruksi.Hasil Wawancara dengan guru-guru Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung, pada Tanggal 7 November 2017.  
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung, Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Implementasi fungsi-fungsi manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam implementasi fungsi-fungsi manajemen pembelajaran di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah.
Fokus Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah:
	Bagaimana Implementasi fungsi-fungsi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah? 

Apa faktor pendukung Implementasi fungsi-fungsi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah?
	Apa faktor penghambat Implementasi fungsi-fungsi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah?
Tujuan Penelitian
Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
	Untuk Menjelaskan Implementasi fungsi-fungsi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah.
	Untuk Menjelaskan Faktor-faktor pendukung Implementasi fungsi-fungsi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah.
	Untuk Menjelaskan Faktor-faktor penghambat Implementasi fungsi-fungsi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah.

Manfaat Penelitian
Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:
	Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sumber referensi bagi guru-guru Pendidikan Agama Islam maupun bagi para guru bidang studi lainnya mengenai pentingnya melaksanakan manajemen pembelajaran.

	Bagi peneliti, karya ilmiah ini dapat memberi manfaat sekaligus ilmu pengetahuan mengenai pentingnya implementasi manajemen pembelajaran bagi para pendidik.
	Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap khasanah ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan teori dan praktek mengenai implementasi manajemen pembelajaran baik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam maupun pada mata pelajaran lainnya


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Definisi Pembelajaran
Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar indvidu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan da proses berbuat melalui berbagai pengalaman.Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1. Sedangkan, pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi dimana saja dan pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial.Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 2. 
Makna Pembelajaran dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 ayat 20 makna Pembelajaran diterjemahkan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 4.
Menurut Karwono, pembelajaran adalah terjemahan dari kata instructional, pembelajaran berpijak kepada psikologi kognitif holistik yang selanjutnya diikuti pandangan konstruktif, humanistik, dan seterusnya. Pembelajaran juga dipengaruhi adanya perkembangan teknologi, bahwa belajar dapat dipermudah melalui berbagai sumber belajar selain guru atau dosen, sehingga mengubah peran guru dalam pembelajaran.Karwono & Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber Belajar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 8.  
Menurut Oemar Hamalik pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran.Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 57.  
Pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatau lingkungan belajar. 
Pendidikan Agama Islam
Definisi Pendidikan Agama Islam disebutkan dalam Kurikulum 2004 tentang Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah:
Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.Departemen Pendidikan Nasional, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Sekolah Menengah Pertama & Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta, 2003), h. 7.

Pendidikan merupakan kata yang sudah sangat umum. Karena itu, boleh dikatakan bahwa setiap orang mengenal istilah pendidikan. Begitu juga Pendidikan Agama Islam (PAI). Masyarakat awam mempersepsikan pendidikan itu identik dengan sekolah, pemberian pelajaran, melatih anak dan sebagainya. Sebagian masyarakat lainnya memiliki persepsi bahwa pendidikan itu menyangkut berbagai aspek yang sangat luas,termasuk semua pengalaman yang diperoleh anak dalam pembetukan dan pematangan pribadinya, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Sedangkan Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan berisikan ajaran Islam.
Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.Rusman, Model-Model Pembelajaran, h. 4.   
Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam 
Tujuan 
Pendidikan Agama Islam di SMP bertujuan untuk:
Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya kepada Allah SWT. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Departemen Pendidikan Nasional, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, h. 8.

Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) terutama pada standar isi, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan.UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h.57.  
Tujuan Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan secara umum tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokrasi dan tanggung jawab.UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 6.

Setiap guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai metode yang dapat digunakan dalam situasi tertentu secara tepat. Guru harus mampu menciptakan suatu situasi yang dapat memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Menciptakan situasi berarti memberikan motivasi agar dapat menarik minat siswa terhadap pendidikan agama yang disampaikan oleh guru. Karena yang harus mencapai tujuan itu siswa, maka ia harus berminat untuk mencapai tujuan tersebut.
Fungsi	
Pendidikan Agama Islam di tingkat SLTA berfungsi untuk: 
Pendidikan Agama Islam di SLTA berfungsi: (a) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; (b) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga; (c) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui Pendidikan Agama Islam; (d) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan seharihari; (e) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari; (f) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan non nyata/ghaib), sistem dan fungsionalnya; dan (g) Penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.Departemen Pendidikan Nasional, Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, h. 8.

Pendidikan Agama Islam memiliki kompetensi spesifik untuk menanamkan landasan Al-Quran dan Hadist Nabi agar siswa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur yang tercermin dalam prilaku sehari-hari dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia, dan alam sekitar, mampu membaca dan memahami Al-Quran, mampu beribadah dan bermuamalah dengan baik dan benar, serta mampu menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama.


Tugas dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam 
Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar atau mata pencahariannya, profesinya mengajar.Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke 7. Edisi Kedua, h. 330.  Dalam literatur Kependidikan Islam, seorang guru atau pendidik disebut sebagai ustadz, mu’allim, murabbiy, mursyid, mudarris, dan mu’addib.Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, h. 44. 
Guru memegang peranan yang sangat penting, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum bagi kelasnya. Guru juga bukan hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, ia juga seorang komunikator, pendorong (motivator) belajar, pengembangan alat-alat (media) belajar, pencoba, penyusun organisasi, manajer sistem pembelajaran, pembimbing baik di sekolah maupun di masyarakat dalam hubungan dengan pelaksanaan pendidikan seumur hidup (long life education).Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 105-106.
Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) terutama pada standar isi, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan.UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h.57.  
Tujuan Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan secara umum tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokrasi dan tanggung jawab.UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 6.

Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada sekolah juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu: 
	Pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan. 

Pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. 
Pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non formal, serta informal.Mohammad Ali, Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, dalam http://www.ispi.or.id/2010/09/19/pengembangan-pendidikan-agama-islam-di-sekolah. Diakses 2 Maret 2015.

Peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar harus mampu mewujudkan pembelajaran yang aktif, artinya peserta didik diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Dan diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan mental peserta didik dalam proses belajar mengajar, peserta didik dalam aspek emosional, spiritual dan intelektualnya. 
Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan perkembangan peserta didik. Kesempatan belajar makin terbuka melalui berbagai sumber dan media. Peserta didik masa kini dapat belajar dari berbagai sumber dan media seperti surat kabar, gambar, audio visual, televisi, film, komputer dan sebagainya.Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 98.
Peran guru dapat menjadi seorang manager dalam pembelajaran, yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran.E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 78. Selain itu guru harus mampu menjadi mitra belajar bagi peserta didik, peserta didik akan belajar kalau guru juga belajar. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang dapat mendorong prakarsa, motivasi dan tanggung jawab peserta didik dalam suasana yang aktif, sehingga pembelajaran akan mudah dipahami dan berpusat pada peserta didik. 
Tugas Guru 
Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005, menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 2. 
Tugas lain dari seorang guru, yaitu:
	Tugas-Tugas Profesional dari seorang guru yaitu meneruskan atau transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak.
Tugas manusiawi adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya.Tugas-tugas manusiawi itu adalah transformasi diri, identifikasi diri sendiri dan pengertian tentang diri sendiri.Departeman Agama, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, (Jakarta: 2005), h. 74.

	Tugas kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945 yang intinya membentuk manusia yang berpancasila dan membentuk manusai yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat menegembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dll.Oemar Hamalik, Pendidikan Guru, Konsep dan Setrategi, (Jakarta: Mandar Maju, 1991), h. 9.
Tugas-tugas tersebut tentunya berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar. Seorang guru tidak hanya mengajar di dalam kelas saja tetapi seorang guru harus mampu menjadi motivator dan komunikator bagi masyarakat maupun oran tua siswa. 
Peran Guru
Peran-peran guru diantaranya:Departeman Agama, Wawasan Tugas Guru, h. 74. 
	Peran guru sebagai model atau contoh bagi siswa

Setiap anak didik mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Karena nilai nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai Pancasila. 
	Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar.

Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggurng jawab sosial tingkah laku sosial anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut di atas sehingga anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.
	Peran guru sebagai pelajar (learner)

Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dirnilikinya tidak ketinggalan zaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional, tetapi juga tugas kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan.
	Peran memiliki jiwa kesetiakawanan dalam lembaga pendidikan

Seorang guru diharapkan dapat membantu kawannya yang memerlukan bantuan dalam mengembangkan kemampuannya. Bantuan dapat secara langsung melalui pertemuan-pertemuan resmi maupun pertemuan insidental.
	Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat

Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang dikuasainya. Pelaksanaan pembelajaran tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah namun juga dapat terjadi di lingkungan masyarakat. Sosialisasi dengan masyarakat dapat meningkatkan pengalaman guru dalam menjalin komunikasi dengan warga sekitar.
	Guru sebagai administrator

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Peran-peran tersebut sangat diperlukan bagi seorang guru. Selain melakukan perubahan sosial (amar ma’ruf nahi munkar), guru PAI juga harus memposisikan diri sebagai model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik atau tokoh yang berperan sebagai “shaper of a new society, transformational leader, change agent, architect of the new social order”, yakni pembentuk masyarakat baru, pemimpin dan pembimbing, serta pengarah transformasi, agen perubahan (agen of change), serta arsitek dari tatanan sosial yang baru selaras dengan ajaran dan nilai-nilai agama.Stanley, W.B. Dikutip oleh Muhaimin dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, h. 52.    

Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kompetensi berarti kewenangan/kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke 7 Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 516.
Kompetensi didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas.Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, Manajemen Madrasah, Teori, Strategi, dan Implementasi, h. 45. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualits guru yang sebenarnya. Sementara itu, kompetensi menurut Kepmendiknas 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimilikiseseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 51-53.
Agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, maka seorang tenaga pendidik harus memiliki beberapa kompetensi. Dalam Peraturan Pemerinatah (PP) No. 19 Tahun 2005 dan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10, ditegaskan bahwa untuk mampu melaksanakan tugas profesinya dengan baik, seorang guru harus memiliki empat kompetensi inti, yakni:Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), h. 7.

	Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan fungsinya sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Kompetensi ini meliputi: 
	Kemampuan guru dalam menguasai bahan ajar.

Kemampuan guru dalam melakukan inovasi pembelajaran.
Kemampuan guru dalam menggali dan mengembangkan sumber belajar.
Kemampuan guru dalam menentukan da menggunakan metode an strategi dalam pembelajaran, dan
Kemampuan guru dalam melakukan penilaian secara objektif dan berbasis nilai.Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, Manajemen Madrasah, Teori, Strategi, dan Implementasi, h. 45-46. 

Kompetensi pedagogik digunakan untuk merujuk pada keseluruhan konteks pembelajaran, belajar, dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Kompetensi pedagogik bertumpu pada kemungkinan pengembangan potensi dasar yang ada dalam tiap diri manusia sebagai makhluk individual, sosial dan moral.
Secara lebih sederhana terkait dengan guru, kompetensi pedagogik berarti kemampuan guru dalam mengelola kelas sedemikian rupa agar tujuan pendidikan dapat tercapai, yang didalamnya terdapat banyak hal cakupannya.
Peraturan Menteri tentang Pendidikan Nasional No. 27 Th. 2008 menjelaskan tentang kompetensi pedagogik yang dimiliki seorang guru, meliputi: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian RI, 2010, “Lomba Fun Science 2010”, dalam http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=6001, Diakses tanggal 15 Maret 2015.
	Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya

Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran
Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan.

	Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial yaitu kemampuan tenaga pendidik dalam memainkan perannya sebagai anggota dan bagian dalam sistem sosial kemanyarakatan. Kompetensi ini meliputi:Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, Manajemen Madrasah, h. 46. 1) bersikap inklusif dan menerima perbedaan sebagai sebuah keanerkaragaman dalam suatu bangsa, 2) membangun komunikasi yang berbasis nilai yang simpatik sehingga tercapai kondisi sosial yang harmonis baik antar guru dengan guru, guru dengan murid, maupun dalam lingkungan yang lebih luas di mayarakat, 3) mampu menjalin kerjasama yang solid dalam melaksanakan tugas bersama. 
Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, kepala sekolah, komite sekolah) di lingkungan sekolah. kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan terbentuk karena adanya kesadaran sosial yang bisa merasakan keadaan bathiniah orang lain sampai memahami perasaan dan pikirannya.
	Kompetensi Keperibadian (Personal)

Kompetensi kepribadian merupakan kepribadian karakter utuh yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik sebagai sosok uswatun hasanah yang menjadi model bagi peserta didik, guru dan masyarakat. Kompetensi ini meliputi, karakter guru yang shiddiq (jujur dan memiliki integritas), tabligh (agen perubahan menuju masyarakat madani), amanah (memiliki kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya), fathonah (memiliki kecerdasan berbasis nilai).Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, Manajemen Madrasah, h. 46.  
Dengan kepribadian yang baik guru mempunyai wibawa untuk selalu dihormati dan dipatuhi oleh siswa. Penghormatan dan kepatuhan siswa tumbuh dari kewibawaan guru karena bisa mengayomi, melindungi, mengarahkan dan menjadi teladan bagi siswa. Tanpa harus melalui cara-cara yang bersifat menakutkan. kompetensi personal mencakup:
	Penampilan sikap yang positif terhadap tugas-tugas sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan.

Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang semestinya dimiliki oleh guru.
Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai suri teladan bagi para siswanya.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, yang masuk kedalam kompetensi personal ini yaitu:
	Beriman dan bertakwa.

Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran.
Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, individualitas dan kebebasan memilih.
Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.
Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

Guru dalam kesehariannya, terutama dalam proses pembelajaran harus sesuai perkataaan dengan perbuatan, bersikap merendahkan diri, dan tidak merasa malu dengan ucapan “tidak tahu” dan lain sebaginya. Konsistensi dalam berperilaku baik setiap hari merupakan bentuk pengejahwentahan untuk menjadi sosok yang patut menjadi teladan siswa-siswanya. Tidak merasa malu dengan ucapan “tidak tahu” ketika anak lebih tahu dulu ketimbang gurunya. Hal ini karena pada era globalisasi arus informasi bergerak dengan cepat, sehingga seringkali guru terlambat mendapatkan informasi yang baru dalam hal-hal tertentu dibandingkan siswanya.
Kompetensi personal atau kepribadian ini merupakan kemampuan guru menampilkan tentang pengetahuan agama, sosial, budaya dan estetika yang berbasis kinerja.
	Kompetensi Profesional

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir c yang dimaksud komptensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi profesional meliputi kemampuan guru dalam menggali dan mengembangkan bahan ajar sebagai bahan transfer of knowledge and value dalam proses pembelajaran.Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, Manajemen Madrasah, Teori, Strategi, dan Implementasi, h. 46. 
Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, akan tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan. Guru profesional adalah guru yang melaksanakan tugas keguruan dengan kemampuan tinggi sebagai sumber kehidupan. Dalam kaitan terhadap profesionalisme guru, setidaknya ada tiga ciri, yaitu:
	Guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkan dengan baik, benar-benar seorang ahli dibidangnya. Guru selalu meningkatkan dan mengembangkan keilmuannya sesuai dengan perkembangan zaman.

Guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada siswa secara efektif dan efisien, dengan memiliki ilmu kependidikan.
Guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesional sebagaimana disebutkan di atas. Kode etik di sini lebih menekankan pada perlunya memiliki akhlak mulia.Departeman Agama, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 11.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Mengerti tujuan proses pembelajaran terhadap materi yang diajarkan dan hasil yang akan didapat. Guru mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikanya, atau dengan kata lain bekerja secara proporsional.

Manajemen Pembelajaran
Definisi Manajemen Pembelajaran
Kata menejemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda managemen, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi manajemen itu sendiri.Rohiat, Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktek, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 14.  
Dalam bahasa Arab, manajemen identik dengan kata “dabbara, yudabbiru, tadbiiran” yang berarti mengarahkan, mengelola, melaksanakan, mengatur, dan mengurusi.Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, Manajemen Madrasah, Teori, Strategi, dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1.   Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia  menjadi manajemen atau pengelolaan.Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 3
Dalam pemahaman sehari-hari, istilah manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Pendapat tersebut secara beturut-turut dikemukakan menurut pendapat beberapa ahli manajemen.
	Dikatakan sebagai ilmu, Manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa, dan bagaimana orang bekerja sama dengan orang lain dan menggunakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. 
	Dikatakan seni, karena manajemen dalam sasaran dilakukan melalui cara-cara, gaya pemimpin dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas.
	Dikatakan sebagai profesi karena penerapan fungsi manajemen dilandasi keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer. Istilah manajer diidentikkan maknanya sebagai guru, kepala sekolah, pemimpin pendidikan, dan pengelola pendidikan.Juhri A.M., Perspektif Manajemen Pendidikan Persekolahan, (Metro: Lembaga Penelitian UM. Metro Press, 2013), h. 9-10.    

Menurut istilah (terminologi) terdapat banyak pendapat mengenai pengertian manajemen salah satunya menurut George R. Terry, Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perncanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya.Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 2. 

Menurut James A.F. Stoner, yang dikutip oleh Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Jaja Jahari dan Amirullah Syarbini, Manajemen Madrasah, Teori, Strategi, dan Implementasi, h. 2. 
Definisi lain dari manajemen sebagaimana dikemukakan oleh Muljani A. Nurhadi, Manajemen adalah seuatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien.Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media dan FIP UNY, 2009), h. 3.   
Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pelaksanaanan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dapat ditegaskan, manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Sedangkan makna Pembelajaran dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 ayat 20 Pembelajaran diterjemahkan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 4.
Wenger mengatakan bahwa pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak melakukan aktivitas yang lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti dilakukan oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi dimana  saja dan pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial.Wenger, E. Communities of Practice: Learning, Meaning, And Identity. (Canbridge, Ma: Canbridge University Press, 1998), h. 227.   
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen pembelajaran merupakan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan, pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajaran siswa dengan mengikutsertakan berbagai faktor didalamnya guna mencapai suatu tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien. 
Sedangkan, kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajar, dan guru itu sendiri. Guru harus mampu menjadi manager serta mitra belajar bagi peserta didik, peserta didik akan belajar kalau guru juga belajar. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang dapat mendorong prakarsa, motivasi dan tanggung jawab peserta didik dalam suasana yang aktif, sehingga pembelajaran akan mudah dipahami dan berpusat pada peserta didik. 
Fungsi-Fungsi Manajemen Pembelajaran
Fungsi-fungsi manajemen banyak macamnya dan selalu berkembang maju sesuai dengan perkembangan teori dari waktu ke waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pada waktu bersangkutan. Untuk mencapai tujuannya, organisasi memerlukan dukungan manajemen dengan berbagai fungsinya yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing. 
Berikut fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli yang dapat di gambarkan dalam tabel, sebagai berikut:


Tabel 1.1
Fungsi-Fungsi Manajemen Menurut Para AhliIwan Purwanto, Manajemen Strategi, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2007), h. 43. 

G.R Terry
Planning
Organizing 
Actuating 
Controlling 
John F. Mee
Planning
Organizing 
Motivating 
Controlling
Louis A. Allen
Leading
Planning
Organizing 
Controlling
Mc. Namara
Planning
Programming 
Budgeting  
System 
Henry Fayol
Planning
Organizing 
Commanding 
Coordinating
Controlling
Harord Koontz & Cyril Odonnell
Planning
Organizing 
Staffing 
Directing 
Coordinating
Sondang P. Siagian 
Planning
Organizing 
Motivating  
Controlling
Evaluating 
Luther Gullick
Planning
Organizing 
Staffing 
Directing 
Coordinating 
Reporting 
Budgeting  
H.W Newman 
Planning
Organizing 
Assembling 
Resources 
Directing 
Controlling
Oey Liang Lee
Perencanaan 
Pengorganisasian 
Pengarahan 
Pengkoordinasian 
Pengontrolan

Lyandall F. Urwick
Forecasting 
Planning
Organizing
Commanding  
Coordinating  
Controlling
John D. Millet
Directing 
Facilitating 

Berdasarkan pada fungsi-fungsi manajemen yang dipaparkan para ahli di atas, dapat terlihat bahwa setiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen pembelajaran yang diterapkan dalam tesis ini mengacu kepada pendapat George R. Terry yang menyatakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain. 
Namun demikian, dari pemikiran-pemikiran para ahli di atas mengenai beberapa definisi atau fungsi-fungsi manajemen, sebagian besar berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 85. 
Syaiful Sagala dalam bukunya Konsep dan Makna Pembelajaran, menjabarkan fungsi-fungsi manajemen menurut pendapat George R. Terry, Gibson, Ivancevich, dan Donnely ke dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Syaiful Sagala, dengan mengacu pada prinsip maupun konsep yang dikemukakan para ahli tersebut, maka keefektifan menajemen pembelajaran diharapkan dapat dicapai jika fungsi planning, organizing, actuating, controlling dapat diimplementasikan dengan baik dan benar dalam program pembelajaran. Untuk mempermudah pembahasan mengenai fungsi-fungsi manajemen pembelajaran berikut penjelasannya:
Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 141.  
Menurut Suharsimi Arikunto perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, h. 9.  
Pada dasarnya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam mengandung berbagai komponen yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan. Komponen pendidikan tersebut meliputi landasan, tujuan, kompetensi dan profesionalisme guru, pola hubungan guru murid, metodologi pembelajaran, sarana prasarana, evaluasi pembiayaan dan lain sebagainya. Berbagai komponen yang terdapat dalam pendidikan ini sering berjalan apa adanya, alami dan tradisional, karena dilakukan tanpa perencanaan konsep yang matang.Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam (Konsep, Strategi dan Aplikasi), (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2009), h. 4. 
Sedangkan dalam manajemen pembelajaran, bentuk Perencanaan (planning) yang dilaksanakan dalam perangkat pembelajaran, meliputi: Kalender Pendidikan, Rencana Pekan Efektif, Pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD), Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), Progta (program tahunan) dan Progsem (program semester), Silabus, dan RPP. Berikut penjabarannya:
	Penyusunan Rencana Pekan Efektif

Penyusunan Rencana Pekan Efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran baru. Untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung yang dapat menjadi pedoman guru dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif.
	Pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD)

Pemetaan SK/KD merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan seorang guru. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi dua atau lebih indikator pencapaian hasil belajar, hal ini sesuai dengan keleluasan dan kedalaman kompetensi dasar.
	Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan diawal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM.Nur Jaya, KKM, Pengertian, Fungsi dan Tahapan Penetapan, dalam http://sang-aktor.blogspot.co.id/2013/08/kkm-pengertian-fungsi-dan-tahapan. Diakses tanggal 4 November 2015.   
	Progta (Program Tahunan)

Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun untuk mencapai tujuan (SK dan KD) yang telah ditetapkan. Program Tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan dan harian atau program pembelajaran setiap kompetensi dasar.Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, h. 249.  Penyusunan Progta (program tahunan) meliputi: (a) Semester, (b) Standar kompetensi, (c) Kompetensi dasar, (d) Materi pokok Alokasi waktu, dan (e) Keterangan.Hasil Dokumentasi, Perangkat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 Batanghari pada Tanggal 3 November 2015.  
Langkah-Langkah Penyusunan Progta (Program Tahunan):

	Menelaah kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan ciri khas sekolah/madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan.

Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif (per minggu). Hari-hari libur meliputi:
	Jeda tengah semester            

Jeda antar semester
Libur akhir tahun pelajaran               
Hari libur keagaman
Hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional
Hari libur khusus
	Menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia.

Medistribusikan olokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran, pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi.Ahmad Sodiqiy dan Djunaidatul Munawwarah, Modul Pengembangan Perangkat Pembelajaran PAI, (Samarinda: T.tp, 2011), h. 22. 

	Progsem (Program Semester)

Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan.E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 253.   Penyusunan Progsem (program semester) meliputi: (a) Standar kompetensi/ Kompetensi dasar, (b) Alokasi waktu, (c) KKM, (d) Bulan (berisi 6 bulan/semester), dan (e) TK Per KD (%).
Langkah-Langkah Penyusunan Progsem (program semester):

	Memasukkan KD, topik dan sub topik bahasan dalam format Program Semester.

Menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran.
Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan sub topik pada kolom minggu dan bulan.
Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang  membutuhkan penjelasan.Ahmad Sodiqiy & Djunaidatul Munawwarah, h. 22.  

Keterpaduan pembelajaran sebagai suatu sistem bukan hanya antara komponen-komponen proses belajar mengajar, tetapi juga antara langkah yang satu dengan langkah berikutnya dan guru dalam melaksanakan program pembelajaran benar-benar harus sesuai dengan yang telah direncanakan.R. Ibrahim, Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 8.
	Penyusunan Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus merupakan penjabaran Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar.E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 190.  Format  Silabus berbasis KTSP meliputi: (a) Kompetensi dasar, (b) Materi pembelajaran, (c) Kegiatan pembelajaran, (d) Indikator pencapaian kompetensi, (e) Penilaian hasil belajar, (f) Alokasi waktu, (g) Sumber/bahan/alat belajar.
Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan silabus, yaitu:

	Mengembangkan indikator

Mengidentifikasi materi ajar/meteri pokok.
Mengembangkan kegiatan pembelajaran.
Pengalokasian waktu.
Pengembangan penilaian.
Menentukan sumber belajar/bahan ajar.Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, h. 152-156. 
Penyusunan silabus juga harus memegang prinsip-prinsip diantaranya:

	Ilmiah

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
	Relevan

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.
	Sistematis

Komponen-komponen silabus  saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.
	Konsisten

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.
	Memadai

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
	Aktual dan Kontekstual

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.
	Fleksibel

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 
	Menyeluruh

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, h. 150-151.  
	Penyusunan RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kopetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.
Penyusunan RPP meliputi: (a) Identitas Mata Pelajaran, (b) Standar Kompetensi, (c) Kompetensi Dasar, (d) Indikator Tujuan Pembelajaran, (e) Materi Ajar, (f) Metode Pembelajaran, (g) Langkah-langkah Pembelajaran, (h) Sarana dan sumber belajar, dan (i) Penilaian.
Tujuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah untuk:
	Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar.

Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional dan sistematis maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana.Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, h. 167. 
Pengorganisasian (organizing)
Kegiatan pengorganisasian pembelajaran bagi tiap guru dalam institusi sekolah dimaksudkan untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip pengorganisasian, dengan membagi tanggung jawab setiap personel sekolah dengan jelas sesuai bidang, wewenang, mata ajaran, dan tanggung jawabnya.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 143. 
Bentuk Pengorganisasian antara lain untuk menentukan tujuan Mengenai penerapan fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran, ditunjukkan dengan sejumlah aspek, yaitu: 
	Menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan personil yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Pengelompokan komponen pembelajaran dalam struktur sekolah secara teratur.
Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran.
Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran, serta.
Memilih, mengadakan latihan, dan pendidikan dalam upaya pengembangan jabatan guru yang dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang diperlukan.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h.144.

Berdasarkan hasil penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pembelajaran bagi seorang guru dimaksudkan agar materi dan bahan ajar yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal. Dengan teknik pengorganisasian ini kemampuan guru diuji dalam pengelolaan kelas seperti yang sudah tertuang dalam perencanaan pengajaran.  
Pelaksanaan (actuating)
Bentuk Pelaksanaan (actuating), Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala sekolah bersama guru dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. 
Peran guru sangat penting dalam pelaksanaan dan memotivasi para siswanya melakukan aktivitas belajar baik itu dilakukan di kelas, di laboratorium, di perpustakaan, praktek kerja lapangan (PKL), dan tempat lainnya yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar. Sehubungan dengan itu, peran kepala sekolah memegang peranan penting sebagai pemimpin intruksional dan guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manager dalam pembelajaran di dalam kelas yang meliputi:
	Membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi oleh kepala sekolah terhadap guru
	Memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana dan pengambilan keputusan.
	Mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik ke arah pencapaian tujuan.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h.145.


Pelaksanaanan dalam proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan suasana yang edukatif agar siswa dapat melaksanakan tugas belajar dengan baik. Penekanan tahap pelaksanaan membuat semua anggota mau bekerja sama secara ikhlas dan bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana.Effendi, A.R., Dasar-dasar Manajemen Pendidikan, (Semarang: PPS Unnes, 2004), h. 4.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari proses perencanaan yang telah diuraikan di muka, tentunya sudah dalam bentuk ujud rencana atau program kegiatan. Dengan kata lain, pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi rencana atau program yang telah dibuat dalam proses perencanaan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini secara sederhana paling tidak mencakup:
	Pengembangan Strategi Pembelajaran

Pengembangan strategi pembelajaran merupakan taktik yang digunakan tutor agar dapat memfasilitasi warga belajar dalam mencapai tujuan belajar dengan efektif dan efisien.Widiyanti, Ninik. Manajemen Koperasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 42.  Dalam prakteknya, pengembangan strategi ini harus mempertimbangkan prosedur, langkah-langkah, dan cara-cara mengorganisir kegiatan warga belajar. Tahapan pembelajaran berkenaan dengan langkah-langkah kegiatan tutor, mulai tahap awal sampai tahap penilaian serta tindak lanjut. Sedangkan model-model pembelajaran berkenaan dengan cara-cara tutor mengembangkan kegiatan warga belajar sehubungan dengan bahan yang harus dipelajarinya.
	Pemberian Motivasi Belajar

Suatu kebutuhan atau tujuan. Dan kepuasan akan mengacu kepada pengalaman yang menyenangkan pada saat terpenuhinya suatu kebutuhan. Dengan kata lain bahwa kaitan antara motivasi dengan kepuasan belajar adalah suatu dorongan yang timbul dari individu warga belajar untuk mencapai hasil yaitu belajar, sehingga hasil tersebut memberikan kepuasan.
	Pemantauan Disiplin Belajar

Pemantauan disiplin mengacu pada ketertiban pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada peraturan yang telah disepakati bersama dan telah ditentukan dalam perencanaan. Dalam konteks pembelajaran orang dewasa, disiplin menyangkut ketertiban tutor yang menciptakan suasana belajar dan ketertiban warga belajar dalam melakukan tugas-tugas belajar.Ratna Wilis Dahar. Teori-Teori Belajar,( Jakarta: Erlangga, 1989), h. 52.  
Pemantauan yang dilakukan terhadap ketertiban situasi dan kondisi ini turut menentukan sejauhmana situasi dan kondisi itu menjadi lingkungan belajar. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang menantang dan merangsang warga belajar untuk melakukan tugas-tugas belajar, memberikan rasa aman, yang pada ahirnya mencapai kepuasan dalam memperoleh tujuan belajar.
Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan guru, seperti halnya dengan konsep mengajar. Pembelajaran mencakup semua kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia. Pembelajaran mencakup pula kejadian-kejadian yang diturunkan oleh bahan-bahan cetak, gambar, program radio, televisi, film, slide maupun kombinasi dari bahan bahan itu. Bahkan saat ini berkembang pembelajaran dengan pemanfaatan berbagai program komputer untuk pembelajaran atau dikenal dengan e learning.
Pengawasan (Controlling)
Pengawasan adalah suatu konsep yang luas yang dapat diterapkan pada manusia, benda, dan organisasi. Fungsi Pengawasan (controlling), dalam konteks pembelajaran, pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah terhadap seluruh kelas apakah terjadi kegiatan belajar mengajar. Kemudian mengawasi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran apakah dengan sungguh-sungguh memberikan pelayanan kebutuhan pembelajaran. 
Guru memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap program yang ditentukannya apakah sudah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkannya sendiri. Jika ada kekeliruan atau ada program yang tidak dapat diselesaikan segera dilakukan perbaikan dalam perencanannnya, sehingga tujuan yang sebelumnya ditentukan secara maksimal dapat dipenuhi. Jadi, pengawasan dalam perencanaan pembelajaran meliputi: 
	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana.

Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran.
Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 146.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen yang disusun dengan pelaksanaan atau hasil yang benar-benar dicapai. Untuk mengetahui hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan rencana yang telah disusun diperlukan informasi melalui komunikasi dengan bawahan.Agus Maimun dan Agus Zaenul Fitri, Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatis Di Era Kompetitif, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 122.  Pengawasan perlu dilakukan terutama oleh kepala sekolah agar jalannya pelaksanaan kerja dapat diketahui serta agar tidak terjadi penyimpangan. 
Penelitian yang Relevan
Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa karya ilmiah yang bisa dijadikan bahan referensi bagi penulis sebagai syarat dalam sistem penelaahan keilmuan, diantaranya:
Pertama, Tesis yang ditulis oleh saudara Mochamad Arifin (2014), yang berjudul “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Komparasi SDIT Assalamah dengan SDI Istiqomah Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2013/2014)”, Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.Tesis Mochamad Arifin, “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Komparasi SDIT Assalamah dengan SDI Istiqomah Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2013/2014)”, Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan: bahwa manajemen pembelajaran PAI di SDIT Assalamah dengan SDI Istiqomah memiliki perbedaan dalam perencanaan program yang sudah dijelaskan dalam struktur kurikulum, perencanaan program tersebut isinya tentang jumlah jam pertemuan dalam satu minggu di SDIT Assalamah 35 menit atau 1 jam pertemuan dan pembelajaran PAI hanya dilaksanakan mulai kelas 5-6, adapun kurikulum lokal yang dijadikan ciri khas meliputi pelajaran kitabah, tahsin, tahfid dan tilawah, sedangkan pembelajaran PAI di SDI Istiqomah 105 menit atau 3 jam pertemuan dalam satu minggu dimulai kelas 1-6, adapun kurikulum lokal yang dijadikan ciri khas keunggulan meliputi tartil, tahfid dan khot. 
Dalam pelaksanaan pembelajaran PAI di SDIT Assalamah guru PAI akan mendapatkan penghargaan dari yayasan apabila mereka mampu memenuhi raport guru yang sudah ditetapkan oleh yayasan secara holistik, sedangkan penghargaan yang diberikan oleh yayasan kepada guru PAI di SDI Istiqomah sifatnya insidentil. Dalam pembagian alokasi waktu belajar SDIT Assalamah menggunakan proses pembelajaran dengan program Full Day School sedangkan sistem pembelajaran di SDI Istiqomah menggunakan proses pembelajaran dengan program standar yang telah ditentukan oleh Yayasan Istiqomah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa guru sebagai kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan, hendaknya antara kepala, waka kurikulum dan guru PAI bersinergi di dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Kedua, Tesis yang ditulis oleh saudari Uminasih (2011), yang berjudul “Implementasi Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Romly Tamim Kenjeran Surabaya”, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.Tesis Uminasih, “Implementasi Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Romly Tamim Kenjeran Surabaya”, Program Pascasarjana Uin Sunan Ampel Surabaya, 2011.  
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 
	Implementasi Manajemen Kelas dalam Pembelajaran PAI di SMP Romly Tamim Kenjeran Surabaya.

Cara belajar siswa yang aktif di dalam maupun di luar kelas dan cara mengajar guru yang baik dengan menggunakan metode yang bervariasi serta berusaha menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswa untuk menunjang prestasi dan belajar siswa. 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas Pembelajaran PAI dalam Manajemen Kelas di SMP Romly Tamim Kenjeran Surabaya Dari hasil penelitian ini, saran-saran yang diharapkan penulis adalah : 1). Bagi seluruh warga SMP Romly Tamim Kenjeran Surabaya, baik Kepala Sekolah, para guru, dan siswa hendaknya selalu berupaya untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikannya semaksimal mungkin. 2). Bagi peneliti lanjutan, hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna tentang Implementasi Manajemen Kelas dalam meningkatkan efektifitas Pembelajaran PAI.
Ketiga, Tesis yang ditulis oleh saudara Abdul Bazed R. (2011), yang berjudul “Manajemen Kelas dalam Mengefektifkan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Malang”, Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.Tesis Abdul Bazed R., “Manajemen Kelas dalam Mengefektifkan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SMA Negeri 1 Malang”, Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.  
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:  Prosedur yang dilakukan guru PAI untuk pelaksanaan Manajemen Kelas dalam Proses Balajar Mengajar PAI di SMA Negeri 1 Malang adalah sebagai berikut: (a) peningkatan kesadaran pendidik sebagai guru (b) peningkatan kesadaran siswa (c) pengenalan terhadap tingkah laku siswa (d) pembuatan kontrak sosial atau tata tertib kelas (e) menetapkan alternatif pemecahan melalui berbagai macam pendekatan dalam Manajemen Kelas, antara lainpendekatan manajerial dengan konsep kebebasan terbimbing dan pendekatan psikologis (pendekatan modifikasi tingkah laku, pendekatan iklim sosioemosional, dan pendekatan proses kelompok). 2. Cara belajar siswa yang aktif di dalam maupun di luar kelas dan cara mengajar guru yang baik dengan menggunakan metode yang bervariasi serta berusaha menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswa untuk menunjang prestasi dan belajar siswa. Di samping itu, guru juga harus memperhatikan unsur-unsur dalam efektifitas pembelajaran yang meliputi: bahan belajar yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan siswa, suasana belajar yang kondusif dan komunikatif antara guru dengan siswa, dan memanfaatkan media yang ada di sekolah dengan sebaikbaiknya, dengan kata lain sumber belajar tidak melalui pembelajaran di dalam kelas saja tetapi juga dapat dilakukan di luar kelas, seperti taman sekolah, musholla, laboratorium,dan sebagainya. 3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen kelas dalam mengefektifkan Proses Belajar Mengajar PAI dalam Manajemen Kelas di SMA Negeri 1 Malang adalah: a). faktor eksternal, meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental, seperti kurikulum, program atau bahan pengajaran, sarana dan fasilitas, serta faktor guru itu sendiri. b). faktor internal, meliputi kondisi fisiologis dan psikologis siswa berupa minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa.
Keempat, Tesis yang ditulis oleh saudara Sukirman (2010), yang berjudul “Manajemen Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malang”, Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.Tesis Sukirman, “Manajemen Pengembangan Program Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malang”, Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 
	Perencanaan pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Malang yaitu: (1) pengembangan program kegiatan tatap muka terdiri dari; (a). Pembelajaran Intrakurikuler PAI dimulai dengan pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari: program tahunan (Progta), program semester (Progsem), kajian SK-KD, Pemetaan Indikator dan pengembangannya, merumuskan kriteria ketuntasan minimal (KKM), mengembangkan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Rencana pengembangan program pembelajaran disusun berdasarkan kajian SK-KD dan indikator yang ditetapkan dengan berpijak pada Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata pelajaran PAI yang tertuang dalam PP. 19/2005 dan permendiknas nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Adapun teknis pengembangannya dilakukan dengan cara mengajak semua guru melakukan rapat kerja khusus untuk mengembangkan program-program pembelajaran, dimulai dengan pemberian orientasi dan pengarahan dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan orientasi dari nara sumber. (b) pembelajaran ekstrakurikuler PAI yaitu kegiatan Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) dan Pidato Bahasa Arab dikembangkan oleh koordinator kesiswaan beserta pembina ekstra dan guru Agama Islam. (2). Pengembangan program kegiatan tugas terstruktur dalam bentuk pembiasaan IMTAQ, pembiasaan sholat Jum’at dan bimbingan keputrian. Teknis pembiasaan IMTAQ dilakukan pada jam tatap muka oleh wali kelas dengan cara hafalan do’a dan surat-surat pilihan yang sudah ditetapkan oleh tim pengembang materi IMTAQ. 
Sedangkan pembiasaan sholat jum’at dan bimbingan keputerian dilakukan dengan kerjasama antara sekolah dan kelompok kajian Islam (KIASS) (3) Pengembangan program mandiri tak terstruktur adalah pembiasaan suasana religius di kawasan sekolah yang dibuat oleh siswa (OSIS) dengan melibatkan seluruh steakholder sekolah yaitu dengan membudayakan nilai-nilai religious seperti: Budaya 3 S (Senyum, Salam, Salim), Budaya Jum’at Bersih, Halal Bihalal, Peringatan hari Besar Islam (PHBI), Santunan Kematian, Santunan Anak Yatim, berseragam busana muslim, dan Budaya beramal jariyah setiap jum’at.
	Pelaksanaan pengembangan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat ditempuh dengan cara: Mengorganisasikan, mengarahkan dan melaksanakan pembelajaran intra dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan pengembangan program pembelajaran pendidikan Agama Islam meliputi; (1) Kegiatan tatap muka dengan mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Baca Tulis Al-Qur’an (BTA), Pidato bahasa Arab, (2). Kegiatan tugas terstruktur dalam bentuk pembiasaan IMTAQ, sholat Jum’at dan Bimbingan Keputrian diorganisir oleh urusan kurikulum bersama Pembina Osis ketaqwaan, (3) kegiatan mandiri tak terstruktur dalam bentuk budaya-budaya religius. Kegiatan-kegiatan tersebut dimanage secara baik oleh Kepala Sekolah, Waka, Urusan Kurikulum, Urusan Kesiswaan, Guru Agama Islam dan dilaksanakan oleh seluruh siswa dan guru.

Pengendalian pengembangan program pembelajaran PAI di SMP Negeri 4 Malang secara menyeluruh dilakukan melalui rapat rutin bulanan dengan melibatkan seluruh staf dan dewan guru. Sedangkan pengendaliannya dilakukan dengan mengadakan evaluasi hasil belajar siswa dan kegiatan monitoring melalui supervisi kelas, daftar kehadiran Pembina ekstra dan hasil prestasi siswa di bidang keagamaan. 
	Evaluasi pembelajaran secara umum dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu penilaian program, proses dan penilaian hasil pembelajaran. Pengawasan secara keseluruhan dilakukan oleh kepala sekolah beserta staf kurikulum dan kesiswaan. Sedangkan penilaian dilakukan oleh guru agama Islam dan Pembina keagamaan yang lain (Guru ekstra dan Pembina keputerian).
Setelah mengkaji beberapa tesis di atas, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu mengenai fokus pembahasan tidak hanya diarahkan pada tahap perencanaan pembelajaran tetapi mencakup pengkajian mengenai pengorganisasian, Pelaksanaan serta pengawasan dalam penerapan manajemen pembelajaran. Selain itu, pada tesis ini mengkaji mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung guru PAI dalam mengelola pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah.


BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengungkapkan fakta yang ada di lapangan dengan pengamatan dan wawancara serta menggunakan data kepustakaan.Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 40. 
Adapun menurut jenis kelompok penelitiannya, penelitian ini adalah berjenis kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena pendidikan atau suatu peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa adanya atau pada kondisi obyek yang alamiah.Sugiyono, Metode Penelitian Pendidkan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 15.  Penelitian ini dilaksanakan di MA  Ma’arif  14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya, penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non hipotesis) sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Dalam hal ini pelaksanaan penelitian dan kajiannya di dasarkan pada proses pencarian data secara lengkap. Untuk selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata.
Subyek Penelitian
Metode penentuan subyek dapat diartikan sebagai usaha penentuan sumber data, dimana peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari informan secara langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti. Sumber Primer dalam penelitian ini diperoleh dari guru-guru Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah yang berjumlah 2 orang.
Data kedua adalah data sekunder (data pendukung), data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarana Parasarana dan para Siswa serta berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data-data tersebut dapat diperoleh dari staf TU sesuai dengan penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:
	Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186. 
Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tak terstruktur karena pewawancara tidak mengemukakan pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang telah disusun. Tujuannya untuk menyelidiki dan menggali beberapa, faktor yang mungkin menjadi pusat permasalahan. Wawancara terstruktur dan tak terstruktur dapat dilakukan secara face to face, telephone, maupun on-line.Heru Kurnianto Tjahjono, Metode Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: Visi Solusi Madani, 2009), h. 20-21.  
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan yang berupa keterangan-keterangan secara langsung dari para Guru Pendidikan Agama Islam, Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarana Parasarana dan para Siswa untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru Agama Islam.
	Observasi

Observasi atau pengamatan didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi dibedakan menjadi dua yaitu Observasi Partisipan dan Observasi non-Partisipan (non-paticipant observation). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non-Partisipan (non-paticipant observation).Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 39.
Observasi non-Partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipsi aktif didalamnya.Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, h. 40. 
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.	Sugiyono, Metode Penelitian Pendidkan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D, h. 203. Dalam penelitian ini, observasi ditujukan untuk mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Guru Pendidikan Agama Islam.
	Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa keadaan sekolah dan data mengenai pelaksanaan manajemen pembelajaran oleh guru Pendidikan Agama Islam yang berupa tulisan, benda, laporan, dan catatan harian.


Teknik Penjamin Keabsahan Data
Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas untuk mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan dibedakan menjadi empat macam yaitu Triangulasi Sumber, Metode, Penyidik, dan Teori. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 331.
Dalam penelitian ini, Teknik triangulasi dilakukan dengan menggunakan Triangulasi Sumber yaitu membandingkan data hasil wawancara guru PAI dengan kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, maupun dengan siswa. Data yang diperoleh kemudian dicek kembali dengan sumber data lainnya sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.
Teknik Analisis Data
Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 280.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 248. 
Data penelitian kualitatif banyak menggunakan kata-kata, maka analisis yang digunakan adalah data kualitatif dengan 4 (empat) langkah, yaitu: 
	Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara.
	Reduksi Data (data reduction)

Data dirangkum dan dipilih sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentanghasil penelitian. Dalam hal ini penulis  membuat rangkuman tentang aspekaspek yang menjadi fokus penelitian. Rangkuman tersebut kemudian direduksi atau disederhanakan pada hal-hal yang menjadi permasalahan penting.
	Penyajian Data (data display)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang berupa uraian deskriptif yang panjang. Oleh karena itu dalam penyajian data diusahakan secara sederhana sehingga mudah dipahami dan tidak menjemukan untuk dibaca.


	Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul. Kesimpilan juga diverifikasikan secara selama penelitian berlangsung. Dari data-data yang direduksi dapat ditarik kesimpulan yang memenuhi syarat kredibilitas dan objektifitas hasil penelitian, dengan jalan membandingkan hasil penelitian dengan teori. Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial dan Agama, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h.192.
Dalam menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan pola berfikir induktif yakni pola berfikir yang bertolak dari fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta atau peritiwa yang khusus dan kongkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.	Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, (Yogyakarta: Andi offset, 2004), h. 47.  Maksud dari analisis secara induksi yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari suatu teori tertentu, akan tetapi berangkat dari fakta empiris.









BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Umum Penelitian
Sejarah Singkat Ma’arif 14 Bumi Nabung
MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung terletak di Jl. Hasyim Asy’ari Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung, tepatnya 2 KM dari Kantor Kecamatan Bumi  Nabung ke arah utara. Pada mulanya, MA  Ma’arif Bumi Nabung bernama MA Musbina Persiapan yang didirikan pada tanggal 2 april 2001. Pendirian sekolah ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh Masyarakat dan Agama Kecamatan Bumi Nabung.Hasil Dokumentasi, di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung  pada Tanggal 7 November 2017.
Visi dan Misi Ma’arif 14 Bumi Nabung
VISI Ma’arif 14 Bumi Nabung:
“Terdepan dalam IPTEK, Olahraga dan Seni berdasarkan IMTAQ”
Indikator:
	Terdepan dalam Prestasi Akademik (Rata-rata nilai UN dan US meningkat)

Terdepan dalam Prestasi Beribadah
Terdepan dalam Prestasi Olahraga
Terdepan dalam Prestasi Seni dan Budaya
Terdepan dalam Prestasi Karya Ilmiah Remaja
Terdepan dalam Prestasi Kegiatan Ekstrakurikuler
Terdepan dalam Usaha Kesehatan Sekolah
MISI Ma’arif 14 Bumi Nabung:
Melaksanakan pembelajaran secara terprogram dan terinci secara efektif
	Menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengamalkan ajaran agama yang dianut
Menumbuhkembangkan potensi siswa dalam bidang olahraga
Menumbuhkembangkan minat dan bakat siswa dalam kreasi seni dan budaya
Melatih siswa agar dapat membuat karya ilmiah dari berbagai bidang Iptek
Menggalang bakat dan minat siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler
Menumbuhkembangkan kesadaran siswa tentang kesehatan.Hasil Dokumentasi, di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung  pada Tanggal 7 November 2017. 
Struktur Organisasi Ma’arif 14 Bumi Nabung
Sebagai salah satu lembaga formal, Ma’arif 14 Bumi Nabung tidak dapat dilepaskan dari sistem pengaturan atau sering disebut dengan organisasi. Organisasi berfungsi memberi struktur, menetapkan hubungan antara seorang dengan orang lain dalam suatu kegiatan sehingga menjadi satu kesatuan yang dijalankan dengan menjalin kerjasama antara sesama personalis untuk mencapai tujuan sekolah.
Adapun struktur organisasi Ma’arif 14 Bumi Nabung secara operasional dapat digambarkan sebagai berikut:


BAGAN 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MA  MA’ARIF 14 BUMI NABUNG Hasil Dokumentasi, di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung  pada Tanggal 7 November 2017. 
KETUA KOMITE
Subarjo
KEPALA SEKOLAH
Ibrahim Ilyas, S.Pd


KEPALA TATA USAHA
Maryono


WAKA SARPRAS
Mihaya, S.Pd

WAKA KESISWAAN
Badil Aqif Aroni, S.Pd.I

WAKA KURIKULUM
Supandi As., M.Pd.I


PENGELOLA LAB IPA
M. Yani, S.Pd
PEMBINA OSIS
Slamet Riyadi
Sri Wahyuningsih, S.Pd


PENGELOLA LAB TIK
Mistini
Insiyah, S.Pd

PEMBINA BELA DIRI
25 orang


WALI KELAS
21 orang
GURU BP/BK
Dra. Sakinah
Dra. Sri Suparti




PUSTAKAWAN
Nurbaya Br. Barus
Ermawati, S.Pd
Listinah
Siti Aisyah, S.Pd

DEWAN GURU



PESERTA DIDIK


Ket:
		       : Garis komando
		       : Garis koordinasi

Tabel di atas merupakan gambaran kepengurusan di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung. Berikut fungsi dan tugas pengelola sekolah di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung:Hasil Dokumentasi, di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung    pada Tanggal 7 November 2017.  
Kepala Sekolah
Kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai Edukator, Manager, Administrator dan Supervisor, Pemimpin/Leader, Inovator, Motivator (EMASLIM).
	Kepala sekolah selaku Edukator

Kepala sekolah selaku edukator bertugas melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
	Kepala sekolah selaku Manager

Mempunyai tugas:
	Menyusun perencanaan

Mengorganisasikan kegiatan
Mengarahkan kegiatan
Mengkoordinasikan kegiatan
Melaksanakan pengawasan
Melakukan evaluasi terhadap kegiatan
Menentukan kebijaksanaan
Mengadakan rapat
Mengambil keputusan
Mengatur proses belajar mengajar
Mengatur administrasi, ketatausahaan, siswa, ketenagaan, saran, parasarana dan keuangan (RAPBS).
	Mengatur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
	Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait.

	Kepala sekolah selaku administrator

Bertugas menyelenggarakan administrasi:
	Perencanaan 

Pengorganisasian 
Pengarahan 
Pengkoordinasian
Pengawasan 
Kurikulum 
Kesiswaan 
Ketatausahaan 
Ketenagaan 
Kantor 
Keuangan
Perpustakaan 
Laboratorium 
Ruang keterampilan/kesenian
Bimbingan konseling
UKS
OSIS
Serba guna
Media 
Gudang 
9K
	Kepala sekolah selaku Supervisor

Bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai:
	Proses belajar mengajar (PBM)
	Kegiatan bimbingan dan konseling

Kegiatan ekstrakurikuler
Kegiatan ketatausahaan
Kegiatan kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait
	Sarana dan prasarana
Kegiatan OSIS
Kegiatan 7K
	Kepala sekolah selaku Pemimpin/Leader

	Dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab

Memahami kondisi guru, karyawan dan siswa
Memiliki visi dan memahami misi sekolah
Mengambil keputusan urusan intern dan ekstern sekolah
Membuat, mencari dan memilih gagasan baru
	Kepala sekolah selaku Inovator

	Melakukan pembaharuan dibidang:

	KBM

BK
Ekstrakurikuler 
Pengadaan 
	Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan

Melakukan pembaharuan dalam menggali sumberdaya di komite sekolah dan masyarakat  
	Kepala sekolah selaku Inovator

	Mengatur ruang kantor yang konduktif untuk bekerja 
	Mengatur ruang kantor yang konduktif KBM/BK

Mengatur ruang laboratorium yang konduktif untuk praktikum
	Mengatur ruang perpustakaan yang konduktif untuk belajar
	Mengatur halaman/lingkungan sekolah yang sejuk dan teratur
	Menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis sesama guru dan karyawan 
	Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar sekolah dan lingkungan
	Menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah dapat mendelegasikan kepada wakil kepala sekolah.
Wakil Kepala Sekolah
Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
	Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program 
	Pengorganisasian 
	Pengarahan 

Ketenagaan 
Pengoordinasian
Pengawasan 
Penilain 
Identifikasi dan pengumpulan data
	Penyusunan laporan 
Guru 
Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.  
Kondisi Guru
Peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sangat penting. Agar proses pembelajaran berjalan secara maksimal dan profesional, maka perlu adanya penetapan pembagian tugas guru. Saat ini, MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung terdapat 33 guru yang masing-masing mengampu materi pelajaran sesuai dengan bidangnya. Strata pendidikan rata-rata guru MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung adalah D1 dan S1, ada juga yang sudah menyelesaikan S2.
Berikut data para pendidik di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung berdasarkan Nama, Pendidikan, Strata dan Bidang Studi, yaitu:Hasil Dokumentasi, di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung    pada Tanggal 7 November 2017.
Tabel 1.2
Keadaan Guru MA Ma’arif 14 Bumi Nabung
T/A. 2017/2018

No 
NAMA 
Pendidikan
Ket


Nama
Tahun Lulus
TK Ijazah 

1
Ibrahim Ilyas, S.Pd
STKIP
1998
S.1
Bahasa Indonesia
2
Badil Aqif Aroni, S.Pd.I 
IAIM NU
2003
S.1
PAI
3
Supandi As, M.Pd.I
STAIN 
2012
S.2
PAI
4
Mihaya, S.Pd 
STKIP
1988
S.1
Bahasa Indonesia
5
Drs. Hayumi 
IAIN
1988
S.1
SKI 
6
Prayuni, S.Pd
UMM
2009
S.1
Matematika
7
Drs. Teguh Pribadi 
UMM
1992
S.1
IPS Sejarah
8
Drs. M. Nasir, M.Pd.I 
IAIN
2013
S.2
Bahasa Arab
9
Sokhip, S.Pd
UMM
2005
S.1
Matematika
10
Muawi Martun S.Pd.Ing
UT
2008
S.1
Bahasa Inggris
11
Sutri Wuryani, S.Pd 
UT
2005
S.1
PKn
12
Suwarjo, S.Pd 
UMM
1991
S.1
IPA Fisika
13
Drs. Joko Mursito 
UMM
1991
S.1
IPA Biologi
14
Mistini, A.Md.Pd 
UT
2003
D.III
IPS Ekonomi/ Kop
15
Suparni, S.Pd 
STKIP
1995
S.1
Bahasa Indonesia
16
Drs. Sismadi
UNILA
1992
S.1
Akidah Ahklaq
17
Suprapto, S.Pd 
STKIP
1994
S.1
SKI
18
Siti Nurlela 
PGSLTP
1982
D.1
Senirupa
19
Repiyati, S.Pd
UMM
2009
S.1
Bahasa Inggris
20
Srie Eliyati, HS.,S.Pd.I
IAIN
2006
S.1
PAI
21
Insiyah, S.Pd
UMM
2007
S.1
IPS Ekonomi
22
Suharsi
UNILA
1981
D.I
FIQIH
23
Slamet Riyadi 
PGSMTP
1986
D.I
Penjaskes
24
Misinah, S.Pd
UNILA
1998
S.1
IPS
25
Ermawati, S.Pd 
UT
2004
S.1
Qur’an Hadits
26
Sudarsih, S.Pd 
UT
2011
S.1
PKn
27
Ratna Ningsih, S.Pd
UMM
1995
S.1
IPS 
28
Mahfian Yani, S.Pd 
UMM
1994
S.1
IPA Biologi
29
Muhyar, S.Pd
STO
2010
S.1
Penjaskes
30
Laras Wira Swesti, S.Pd 
STKIP
2004
S.1
Bahasa Inggris
31
Susi Nawanti
B.Be.C
2002
D.1
Tinkom
32
Roisatul Aminah, S.Pd
UMM
2003
S.1
Matematika
33
Siti Aisyah, S.Pd
SK KIP
1993
S.1
BTQ

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa tenaga pendidik di Ma’arif 14 Bumi Nabung secara garis besar dapat dikatakan profesional dan mampu dalam menerapkan, mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan serta jenjang yang dimilikinya. 
Sedangkan secara khusus, untuk guru PAI MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung dapat dikatakan sudah memenuhi kualifikasi serta telah memenuhi standar kriteria minimum sebagai tenaga profesional. Hal tersebut dapat terlihat dari jenjang maupun strata pendidikan yang sebagian sudah menyelesaikan jenjang S1 dan S2. Seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 1, yang menyatakan bahwa:
Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal tempat penugasan.Undang-Undang Guru dan Dosen, h. 3.

Guru PAI di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung memiliki komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik, serta memiliki sikap Continous Improvement yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui strategi dan cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, Fungsi dan tugas guru dalam mengelola sekolah Ma’arif 14 Bumi Nabung yaitu guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.Hasil Dokumentasi, di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung  pada Tanggal 3 November 2017. 




Kondisi Siswa
Jumlah siswa yang sedang menempuh pendidikan di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung pada tahun 2017/2018 sebanyak 360 siswa. Adapun rinciannya sebagai berikut:Hasil Dokumentasi, di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung  pada Tanggal 7 November 2017. 
Tabel 1.3
Keadaan Siswa MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung 
T/A. 2017/2018
No
Rombel 
∑ Kelas
Jumlah Peserta Didik



L
P
Total
1.
Kelas VII
7 Kelas
68
51
119
2.
Kelas VIII
7 Kelas
45
69
114
3.
Kelas IX
7 Kelas
62
65
127
Total
175
185
360

Kondisi Karyawan
Selain guru, kemajuan sebuah lembaga pendidikan juga sangat didukung oleh peran karyawan, yang merupakan tenaga non akademik. Karyawan di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung 2017/2018 berjumlah 12 orang yang masing-masing bekerja sesuai dengan bidangnya. Berikut data para karyawan Ma’arif 14 Bumi Nabung secara rinci akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:Hasil Dokumentasi, di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung  pada Tanggal 7 November 2017. 



Tabel 1.5
Keadaan Karyawan MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung 
T/A. 2017/2018

No.
Nama
Jabatan
1.
Maryono 
Kepala TU
2.
Sarwoko 
Kesiswaan
3.
Ibnu Hajar, BA
Ketenagaan
4.
Suprapto, S.Pd
Keuangan
5.
Suyadi 
Sarpras
6.
Nurbaya BR. Barus
Pustakawan 
7.
Listinah 
Persuratan
8.
Indra Kiswanto
Operator Komputer
9.
Sukaryanto 
Satpam
10.
Lugiyanto 
Penjaga Malam
11.
Slamet Riyadi 
Tukang Kebun
12.
Warsidi 
Pesuruh

Kondisi Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan sarana penunjang pembelajaran di sekolah, guna menunjang kualitas dan pelayanan bagi para siswa-siswi MA Ma’arif 14 Bumi Nabung, sekolah telah berusaha melengkapi sarana dan parasarana penunjang pendidikan. Adapun Sarana Prasarana yang dimiliki MA Ma’arif 14 Bumi Nabung, antara lain:Hasil Dokumentasi, di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung  pada Tanggal 7 November 2017. 


Tabel 1.6
Keadaan Sarana Prasarana MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung 
T/A. 2017/2018

No.
Jenis Sarana Prasarana 
Jumlah
Kondisi 
1.
Ruang Kepala Sekolah
1
Baik
2.
Ruang Wakil Kepala Sekolah
1
Baik
3.
Ruang Guru
2
Baik
4.
Ruang Siswa
21
Baik
5.
Ruang TU
1
Baik
6.
Ruang UKS
1
Baik
7.
Ruang BP/BK
1
Baik
8.
Lab Komputer
1
Baik
9.
Lab IPA
1
Baik
10.
Ruang Perpustakaan
1
Baik
11.
Ruang Koperasi
1
Baik
12.
Ruang OSIS
1
Baik
13.
Rumah Penjaga Sekolah
1
Baik
14. 
Mushola 
1
Baik
15.
Lapangan Basket
1
Baik
16.
Lapangan Tenis Meja
2
Baik
17.
Meja Multimedia
3
Baik
18.
Printer TU
3
Baik
19.
Komputer TU
2
Baik
20.
Pengeras Suara
2
Baik
21.
LCD Proyektor
2
Baik
22.
Internet 
1
Baik
23.
Mesin Ketik
2
Baik
24.
Penanda Waktu (Bell Sekolah)
2
Baik
25.
Tape Recorder
1
Baik
26.
Tensimeter
4
Baik
27.
Termometer Badan
4
Baik
28.
Timbangan Badan
2
Baik
29.
Kantin Sekolah
6
Baik
30.
Parkir Guru dan Siswa
2
Baik
Dengan kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah, diharapkan pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa: 
Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 24. 

Kelemahan maupun kekurangan kelengkapan sarana prasarana agar menjadi prioritas utama bagi sekolah, sarana parasarana yang memadai dapat membantu guru dalam menyampaikan informasi dengan cara yang lebih konkrit atau lebih nyata dari apa yang disampaikan oleh kata-kata yang diucapkan. Selain itu, dengan melihat sekaligus mendengar, anak didik yang menerima pelajaran dapat lebih mudah dan lebih cepat mengerti materi yang sedang dijelaskan oleh para guru.


Temuan Khusus Penelitian 
Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pembelajaran PAI
Implementasi, penerapan, atau pelaksanaan dalam kamus besar bahasa indonesia mempunyai arti mencari bentuk.Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke 7 Edisi Kedua, h. 374. Istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris “Implementation” yang artinya adalah pelaksanaan.Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 313 Penerapan dapat dikatakan sebagai bentuk atau sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
Peran Guru dalam era teknologi informasi dan komunikasi sekarang bukan hanya sekedar mengajar (transfer of knowledge) melainkan harus menjadi manager dalam pembelajaran. Artinya, setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas, aktivitas, motivasi siswa, dengan menggunakan multimedia, multimetode, dan multisumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam konsep manajemen pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam dapat terlibat dalam fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manager pembelajaran (learning manager), yaitu sebagai perencana, organisator, penggerak, dan pengawas proses pembelajaran.George R. Terry, Guide to Management, Diterjemahkan oleh J. Smith, Prinsip-Prinsip Manajemen, Cet. 6, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000, h. 9, Dikutip dalam Jurnal Saprin, Optimalisasi Fungsi Manajemen dalam Pembelajaran. (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makasar).
Beberapa upaya dapat dilakukan guru PAI dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen pembelajaran, upaya-upaya tersebut yaitu:
Perencanaan Pembelajaran PAI
Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 141.  
Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, tugas dan tanggung jawab seorang guru PAI pada awal tahun ajaran baru yaitu menyusun Perangkat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Menyusun perangkat pembelajaran dalam manajemen pembelajaran termasuk dalam fungsi perencanaan. Perangkat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam memuat: Kalender Pendidikan, Rencana Pekan Efektif, Pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD), Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), Progta (program tahunan) dan Progsem (program semester), Silabus, dan RPP.Hasil Dokumentasi, di MA Ma’arif 14 Bumi Nabung, Tanggal 04 November 2017.    Pendapat yang sama juga dituturkan oleh waka kurikulum mengenai kegiatan guru PAI sebelum memulai tahun ajaran baru. Berikut kutipan wawancara dengan waka kurikulum mengenai perencanaan pembelajaran, beliau menyampaikan bahwa:
Kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh guru PAI maupun guru bidang studi lainnya adalah menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran berisi mengenai Kalender Pendidikan, Rencana Pekan Efektif, Pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD), Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), Progta (program tahunan) dan Progsem (program semester), Silabus, dan RPP. Perangkat pembelajaran tersebut diserahkan kepada waka kurikulum sebelum tahun ajaran baru dimulai. (KS & WKR/W.1/A.1/04/11/17).  

Berikut menjabaran yang tertuang dalam Perangkat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: 
Penyusunan Rencana Pekan Efektif
Rencana Pekan Efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran baru. Untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung yang dapat menjadi pedoman guru dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif.
Berikut kutipan wawancara dengan guru PAI mengenai tahapan Penyusunan Rencana Pekan Efektif, beliau menyampaikan bahwa:
Dalam menyusun Rencana Pekan Efektif, guru lebih dulu melihat Kalender Pendidikan. Kalender Pendidikan dapat di download di internet melalui situs resmi Dinas Pendidikan. Rencana Pekan Efektif berisi bulan, jumlah pekan yang efekif & jumlah pekan tidak efektif. Kalau bulan-bulan yang efektif bisa dikatakan waktu-waktu yang tepat untuk menyampaikan materi/mengajar, kalau yang tidak efektif berisi hari-hari libur atau ujian Ujian semester. (GPAI.1&2/W.1/A.1/04/11/17).

Data hasil Dokumentasi, Penyusunan Rencana Pekan Efektif memuat:
Identitas sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, nama guru, jumlah pekan (bulan, jumlah pekan, keterangan), pekan tidak efektif (bulan, jumlah pekan tidak efektif, keterangan), dan rumus perhitungan jumlah efektif dan tidak efektif.Hasil Dokumentasi, di Ma’arif 14 Bumi Nabung, Tanggal 3 November 2017.  
Berdasarkan pemaparan di atas, kegiatan menyusun rencana pekan efektif dapat dikatakan sebagai tahapan awal bagi guru dalam menyusun waktu-waktu yang efektif dan kurang efektif guna menyampaikan materi. Bagian penting dalam manyusun rencana pekan efektif adalah dengan berpatokan pada kalender pendidikan. Kalender pendidikan menjadi bagian penting sekaligus pedoman awal bagi guru PAI dalam menyusun rencana pekan efektif.
Pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD)
Pemetaan SK/KD merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan seorang guru. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi dua atau lebih indikator pencapaian hasil belajar, hal ini sesuai dengan keleluasan dan kedalaman kompetensi dasar.
Berikut kutipan wawancara dengan guru PAI mengenai tahapan Pemetaan SK/KD, beliau menyampaikan bahwa:
Sebelum menentukan tujuan pembelajaran, dalam kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu dilakukan penentuan dan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya dapat dilakukan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan yang direncanakan tercapai.  (GPAI.1&2/W.2/A.1/04/11/17).

Data hasil Dokumentasi, Penyusunan Pemetaan SK/KD PAI memuat:
Satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas/semester, tahun pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, KKM, indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu.Hasil Dokumentasi, di Ma’arif 14 Bumi Nabung, Tanggal 3 November 2017.    

Berdasarkan pemaparan di atas, kegiatan menyusun Pemetaan SK/KD tersebut sangat berperan terhadap tujuan yang ingin dicapai dimulai dari keruntutan pembelajaran hingga kriteria keberhasilan pembelajaran, selain itu juga untuk mempermudah guru menilai dan mengevaluasi peserta didik.
Tujuan pembelajaran menjadi sasaran utama dalam proses pembelajaran PAI. Dijelaskan juga bahwa sebelum menentukan tujuan pembelajaran, dalam kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu dilakukan penentuan dan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya penilaian dapat ditentukan dalam Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan diawal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM.Nur Jaya, KKM, Pengertian, Fungsi dan Tahapan Penetapan, dalam http://sang-aktor.blogspot.co.id/2013/08/kkm-pengertian-fungsi-dan-tahapan. Diakses tanggal 4 November 2015.   
Berikut kutipan wawancara dengan guru PAI mengenai KKM, beliau menyampaikan bahwa:
Kriteria Ketuntasan Minimal dapat dikatakan sebagai standar nilai minimal yang harus diperoleh para siswa atau sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK/KD. 
(GPAI.1&2/W.3/A.1/04/11/17).

Dalam menentukan KKM, kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa dapat menjadi pertimbangan bagi guru. Kompleksitas mengacu pada tingkat kesulitan Kompetensi Dasar yang bersangkutan. Daya dukung meliputi kelengkapan mengajar seperti buku, ruang belajar, laboratorium (jika diperlukan) dan lain-lain. Sedangkan Intake siswa merupakan kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik.
Kegiatan menyusun Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan salah satu bagian dalam menyusun perencanaan Perangkat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun dalam prakteknya, kegiatan tersebut  dinilai masih kurang efektif bila diterapkan sebagai standar penilaian pembelajaran siswa. KKM mendapat sorotan karena siswa dianggap akan bermalas-malasan dalam mengejar nilai mata pelajaran. Siswa akan menganggap bahwa dengan tidak belajar saja mereka sudah mendapatkan nilai 70. Untuk itu, guru sebaikanya memberikan pemahaman kepada siswa agar mengubah pandangan mereka mengenai nilai KKM, agar nilai tersebut  sebagai dasar untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi, selain itu guru dapat memberikan pengarahan bahwa nilai tidak hanya di dapat dari hasil ujian, namun dapat berasal dari kegiaan lain seperti hafalan dan praktek-praktek ibadah.    
Progta (Program Tahunan)
Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun untuk mencapai tujuan (SK dan KD) yang telah ditetapkan. Program Tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan dan harian atau program pembelajaran setiap kompetensi dasar.E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 249.  
Berikut kutipan wawancara dengan guru PAI mengenai tahapan Penyusunan Progta, bahwa:
Tahapan Penyusunan Progta (program tahunan) kalau dalam perangkat pembelajaran PAI dimulai setelah menyusun Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Untuk standar kompetensi dan kompetensi dasar SK/KD sudah tertuang pemetaan SK/KD tinggal dijabarkan dalam program tahunan. 
(GPAI.1&2/W.4/A.1/04/11/17).

Tahap Penyusunan Progta (program tahunan) fokus utama dalam Penyusunan program tahunan adalah menentukan materi pokok. Hal tersebut karena dalam kurikulum 2006 (KTSP) tidak terdapat materi pokok seperti dalam kurikulum KBK. Guru diberi kesempatan yang luas untuk mengapresiasi materi pokok dengan mengacu pada kompetensi dasar. 
Progsem (Program Semester)
Program Semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Isi dari program semester adalah tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan.E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 253.   
Berikut kutipan wawancara dengan guru PAI mengenai tahapan Penyusunan Progsem, bahwa:
Penyusunan Progsem dilakukan setelah menyusun Progta. Progsem merupakan perencanaan penyajian Kopentensi Dasar dalam satu semester (6 bulan) dengan rincian tiap minggu. Dalam jumlah alokasi waktu pada Progsem diisi sesuai dengan jam pelajaran yang efektif yang terdapat pada Progta. 
(GPAI.1&2/W.5/A.1/04/11/17).

Secara sederhana teknik pengisian program semester di atas juga sama seperti program tahunan. Beberapa komponen yang sudah ada dalam program tahunan tinggal memindah saja (SK, KD, Materi Pokok). Yang perlu pencermatan adalah perumusan indikator dan pemerian materi ke dalam bulan selama satu semester. 
Menyusun Silabus
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus merupakan penjabaran Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar.E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), h. 190.  
PP. RI No. 19 th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 menjelaskan bahwa:
Perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 71.

Silabus dapat bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Penyusunan silabus juga harus memegang prinsip-prinsip diantaranya: Ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, serta menyeluruh.Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, h. 150-151.   
Berikut kutipan wawancara dengan guru PAI mengenai tahapan menyusun silabus, bahwa:
Penyusunan silabus biasanya dilakukan secara mandiri atau bersama-sama. Pelatihan-pelatihan mengenai Penyusunan silabus sudah pernah didapatkan melalui pelatihan-pelatihan misalnya: workshop kompetensi profesional GPAI, workshop pembelajaran ICT, penataran, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dilaksanakan sebulan sekali dan Kelompok Kerja Guru (KKG). (GPAI.1&2/W.6/A.1/07/07/17).

Pendapat lain juga dituturkan waka kurikulum mengenai menyusun silabus, berikut kutipan wawancaranya:
Waka kurikulum membatu guru PAI maupun guru bidang studi lainnya dalam Penyusunan dan pengembangan silabus. Selama ini guru sudah terbantu dengan pelatihan-pelatihan yang telah diikutinya, termasuk kegiatan MGMP yang rutin dilaksanakan.  
(WKR/W.2/A.1/04/11/17)

Dengan melihat langkah-langkah Penyusunan silabus serta dengan beberapa pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti GPAI, maka diharapkan akan mempermudah guru dalam menyusun silabus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Penyusunan silabus juga diatur dalam Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses menyatakan bahwa:
Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran/tema pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Berdasarkan keputusan Permendiknas tersebut, kegiatan menyusun silabus harus benar-benar dilaksanakan oleh para pendidik dengan sebaik-baiknya demi tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien. Silabus dapat bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian.
Menyusun RPP
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kopetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, h. 167.  
Langkah-langkah minimal dari Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dimulai dari mengisi kolom identitas, menetukan alokasi waktu untuk pertemuan yang sudah ditetapkan, merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi meteri pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, merumuskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, menentukan sumber belajar, dan menyusun kriteria penilaian. Pada dasarnya setiap komponen dalam RPP mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semuanya merupakan suatu kesatuan.
Berikut kutipan wawancara dengan guru PAI mengenai tahapan menyusun RPP, bahwa:
Penyusunan RPP bagi para guru merupakan kegiatan wajib yang dilakukan sebelum melaksanakan pembelajaran. Tujuannya agar pembelajaran akan lebih terencana dan tertata dalam penyampaian materi, metode, dll. Menyusun RPP dapat disusun pada awal tahun ajaran baru seperti yang tertuang dalam perangkat pembelajaran PAI atau pada waktu akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
(GPAI.2/W.7/A.1/04/11/17).

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mempunyai manfaat yang besar sebelum memulai pembelajaran di kelas. Dengan menyusun perencanaan mengajar maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis serta menilai kegiatan pembelajaran pada saat itu. Kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung akan menjadikan pengalaman bagi guru untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. 
Guru sebaiknya memiliki kemampuan kreatifitas yang tinggi dalam mempersipkan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rencana yang baik adalah rencana yang dipersiapkan sematang mungkin sebelum pelaksanaan, guru juga hendaknya memiliki improvisasi serta alternatif lain apabila pembelajaran kurang berjalan baik, misalnya guru mengganti metode atau mempersiapkan media yang tepat. Pada dasarnya, guru yang baik adalah guru yang mempersiapkan perencanaan pembelajaran secara matang.  
Pengorganisasian Pembelajaran PAI
Kegiatan pengorganisasian pembelajaran bagi tiap guru dalam institusi sekolah dimaksudkan untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip pengorganisasian, dengan membagi tanggung jawab setiap personel sekolah dengan jelas sesuai bidang, wewenang, mata ajaran, dan tanggung jawabnya.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 143. 
Bentuk Pengorganisasian (organizing), antara lain untuk menentukan tujuan mengenai penerapan fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran, ditunjukkan dengan sejumlah aspek, yaitu: 
	Menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan personil yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Pengelompokan komponen pembelajaran dalam struktur sekolah secara teratur.
Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi pembelajaran.
Merumuskan dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran, serta.
Memilih, mengadakan pelatihan, dan pendidikan dalam upaya pengembangan jabatan guru yang dilengkapi dengan sumber-sumber lain yang diperlukan.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 144.

Beberapa aspek-aspek tersebut dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan guru PAI di Ma’arif 14 Bumi Nabung, yaitu: 
	Aspek Fasilitas

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa : 
Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 24. 

Mengacu kepada undang-undang tersebut, tentunya pihak sekolah berusaha sebaik mungkin untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung pembelajaran demi tecapainya pembelajaran yang efektif dan efisien. Fasilitas-fasilitas yang diperlukan Guru PAI MA  Ma’arif Bumi Nabung untuk mendukung proses pembelajaran PAI, antara lain: 
Fasilitas yang dibutuhkan antara lain: Mushola yang memadai, tempat wudlu, aula sebagai penunjang kegiatan ROHIS, dan FL2SN. Sedangkan untuk media pembelajaran yang diperlukan antara lain: literatur buku-buku islami, masih terbatasnya proyektor/LCD, MP3, Ensiklopedi Islam, Al-Qur’an dan terjemah, audio, gambar (macam-macam najis, tata cara wudlu, tayamum, salat dan zikir), gambar memperlancar pencapaian untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar serta sumber media lain yang menunjang. (GPAI.1/W.1/B.2/07/11/17).

Proses belajar mengajar harus berjalan dengan lancar dengan minimnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Kendala-kendala tersebut disiasati oleh guru PAI di Ma’arif 14 Bumi Nabung, dengan:
Apabila tidak ada media, kami memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah seperti: perpustakaan, mushola, buku-buku paket, maupun LKS. Selain itu, biasanya saya menyediakan media sendiri seperti: LCD, MP3 serta menggunakan media alam sekitar untuk membantu siswa memahami materi.  (GPAI.2/W.1/B.2/04/11/17).

Sedangkan penuturan lain yang disampaikan oleh para siswa-siswi mengenai media yang dibutuhkan dalam belajar PAI, bahwa:
Media yang dibutuhkan yaitu media yang menarik, misalnya: dalam belajar diselingi permainan, lagu-lagu islami/sholawat, selain itu ada LCD proyektor dan internet.  
(SW/W.1/B.2/04/11/17).  

Penuturan lain juga disampaikan oleh Waka Sarpras mengenai media belajar, bahwa:
Media yang dimiliki Ma’arif 14 Bumi Nabung, meliputi: tempat ibadah (mushola), Laboratorium komputer, internet (Telkom speedy) 1 Set, LCD Proyektor, Laboratorium IPA, Perpustakaan. (WSP/W.1/B.2/04/11/17).  

Fasilitas serta media pembelajaran yang memadai diharapkan dapat membantu guru dalam mengajar serta dapat memudahkan murid menerima dan memahami pelajaran. Proses ini membutuhkan guru yang profesional dan mampu menyelaraskan antara media pendidikan dan metode pendidikan. 
Sedangkan menurut Kepala Sekolah mengenai pengadaan  sarana dan prasarana di sekolah, bahwa:
Sarana dan prasarana untuk pembelajaran PAI memang masih kurang, masing-masing pos bidang studi memiliki anggarannya masing-masing dan guru diberi kewenangan untuk meminta alat/media belajar, untuk mengadakan media kan perlu waktu, tahun ini untuk media IPA, tahun depan bidang studi apa, saat ini yang diutamakan memang sarana dan prasarana untuk dipakai bersama seperti mushola untuk kegiatan sholat duhur berjama’ah. (KS/W.2/B.2/07/11/17).

Fasilitas maupun media pembelajaran diperlukan agar dapat menyampaikan pengertian atau informasi dengan cara yang lebih konkrit atau lebih nyata dari pada yang dapat disampaikan oleh kata-kata yang diucapkan. Dengan melihat sekaligus mendengar, siswa yang menerima pelajaran dapat lebih mudah dan lebih cepat mengerti serta agar proses belajar mengajar menjadi baik dan efektif.
	Struktur Wewenang Koordinasi Pembelajaran

Kewenangan yang dimiliki guru adalah mampu mengendalikan jalannya pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Sedangkan koordinasi kelas, guru dapat berkoordinasi dengan struktur kepengurusan yang sudah terbentuk di dalam masing-masing kelas, yaitu dapat berkoordinasi dengan guru wali kelas, guru BK, waka kesiswaan sedangkan dari kelas dapat diwakilkan oleh ketua kelas. Mekanisme alur koordinasi guru PAI dengan pihak sekolah saat ini, yaitu:
Alur koordinasi antara pihak sekolah dengan guru PAI yaitu: Guru, Waka Kurikulum, Kepsek. Apabila berkaitan dengan pendanaan pihak Komite dapat terlibat. Alur koordinasi tersebut berguna apabila guru memiliki program kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain program kegiatan, koordinasi juga untuk membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, misalnya: mengenai rencana pembangunan pengembangan tempat ibadah (mushola), kegiatan rohis, PHBI, serta pengadaan infaq pada hari Jum’at. 
(GPAI.1&2/W.2/B.2/07/11/17).

Sedangkan menurut pendapat Waka Kurikulum mengenai Alur koordinasi di sekolah, bahwa:
Koordinasi yang dilaksanakan guru PAI dengan waka kurikulum mengenai: jadwal pelajaran, Penyusunan dan pengumpulan perangkat pembelajaran PAI, kegiatan supervisi administrasi dan akademis, kalender pendidikan, pelaksanaan ujian sekolah. (WKR/W.3/B.2/04/11/17).  
  
 Menurut pendapat Waka Kesiswaan mengenai Alur koordinasi di sekolah, bahwa:
Koordinasi yang dilaksanakan guru PAI dengan waka kesiswaan mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan atau sudah diterapkan, misalnya: pelaksanaan ekstrakurikuler ROHIS, tadarus (0-15 menit) sebelum jam belajar, infaq setiap hari jum’at, pelaksanaan Qurban oleh siswa.  
(WKS/W.1/B.2/04/11/17).  

Sedangkan menurut pendapat Waka Sarpras mengenai Alur koordinasi di sekolah, bahwa:
Tidak hanya guru-guru PAI saja yang berkoordinasi dengan waka sarpras, guru bidang studi lain juga melakukan koordinasi dengan waka sarpras mengenai kelengkapan media, kesiapan prasarana dan media yang akan digunakan dalam mengajar. (WSP/W.2/B.2/04/11/17).  

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki guru PAI tentunya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan keimanan dan ketaqwaan siswa. Kewenangan guru sangat mutlak dalam menyusun rencana pembelajaran maupun kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan. Selain itu, guru juga harus dapat memanfaatkan alur koordinasi dengan mengusulkan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan GPAI dalam mengajar. 
	Menetapkan Metode Pembelajaran

Penetapan metode mengajar, selain faktor tujuan, murid, situasi, fasilitas dan faktor guru, turut menentukan pula efektif tidaknya penggunaan suatu metode. Penerapan metode pembelajaran harus memperhatikan jenis materi yang akan disajikan sehingga yang akan direalisasikan sesuai dan dapat dikuasai siswa dengan baik. Berikut kutipan wawancara dengan para guru PAI, bahwa: 
Metode yang digunakan tentunya sesuai dengan materi yang akan diberikan, misalnya metode demonstrasi dapat diterapkan dengan materi shalat wajib atau sunah, selain itu metode demonstrasi dapat di berikan saat praktek Qurban, jadi anak-anak diajak terlibat langsung menyaksikan penyembelihan sapi di sekolah. (GPAI.1/W.3/B.2/07/11/17).
Pendapat lain juga disampaikan oleh guru PAI, bahwa:
Penerapan metode juga dapat bermanfaat terhadap proses belajar mengajar, metode pembelajaran yang sudah diberikan antara lain: metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Metode tersebut diterapan sesuai dengan materi yang akan diberikan. 
(GPAI.2/W.3/B.2/07/117).

Penuturan lain juga disampaikan oleh para siswa mengenai penerapan metode belajar oleh guru, bahwa:
Metode belajar yang sudah digunakan guru dalam mengajar, diantaranya: metode demonstrasi, menghafal dan membaca Al Qur’an. (SW/W.2/B.2/04/11/17).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan para guru dan para siswa di atas, dapat dipahami bahwa agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan seorang guru harus mengetahui berbagai metode sesuai dengan materi yang akan diberikan. Selain itu, setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas, aktivitas, serta motivasi siswa dengan menerapkan multimedia, multimetode, dan multisumber agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Dengan memiliki pengetahuan mengenai berbagai macam sumber metode, maka seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan materi yang diajarkan. Selain itu, metode pembelajaran menempati peranan yang penting dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satu pun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran.
	Aspek Pelatihan bagi Guru 

Upaya pemerintah serta sekolah dalam meningkatkan kemampuan pedagogis dan profesional guru telah banyak dilakukan, baik melalui pelatihan, training, penataran, workshop, maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 
MA  Ma’arif Bumi Nabung beserta SMP Negeri lainnya di Kecamatan Batanghari terus mengupayakan secara serius peningkatan kemampuan profesi tenaga pendidik terutama guru mata pelajaran PAI. Upaya peningkatan dilakukan dengan jalan: 1) mendorong para guru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 2) mengirim ke penataran-penataran, baik yang dilaksanakan oleh Departemen Agama maupun Dinas Pendidikan, 3) Pengadaan alat dan media pembelajaran, 4) mengikutkan guru dalam kegiatan MGMP sebulan sekali, 5) mengikutkan dalam kegiatan seminar, Bimtek K13, loka karya, dan workshop. (GPAI.1/W.4/B.2/07/11/17).
Selain itu pelatihan yang diikuti oleh guru-guru PAI diantaranya:
Peningkatan mutu guru PAI yang dilaksanakan Dinas Kabupaten, penataran KTSP, implementasi K13, workshop kompetensi profesionalisme GPAI dan workshop pembelajaran ICT. (GPAI.2/W.4/B.2/07/11/17).
Penuturan lain juga disampaikan oleh Waka Kurikulum mengenai pelatihan oleh guru, bahwa:
Salah satu peran waka kurikulum yaitu pembinaan pembelajaran MGMP sekolah dalam meningkatkan mutu profesionalisme dan mutu pembelajaran. Selain itu, waka kurikulum dapat membantu guru dalam implementasi kurikulum yang akan diterapkan. (WKR/W.4/B.2/04/11/17).  
Upaya peningkatan terhadap kemampuan profesi dilakukan tak lain guna meningkatkan mutu guru atau tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Batanghari. Para guru PAI diberikan kewenangan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi di beberapa perguruan tinggi yang berada di daerah Lampung. Selain itu para guru juga di ikut sertakan dalam kegiatan atau pelatihan guna meningkatkan mutu tenaga kependidikan.
Dari hasil data Dokumentasi dan Wawancara mengenai pendidikan masing-masing guru terlihat bahwa rata-rata jenjang pendidikan guru PAI telah menempuh Pendidikan Strata S1 dan S2. Pada jenjang S2 telah diselesaikan oleh Bapak Drs. M. Nasir, M.Pd.I. lulus pada tahun 2013, sedangkan Bapak Drs. Hayumi merupakan guru senior sekaligus tutor dalam sosialisasi K13.Hasil Dokumentasi, di Ma’arif 14 Bumi Nabung,  pada tanggal 7 dan 9 November 2017.  

Selain para GPAI, saat ini para kepala sekolah juga mengikuti perkuliahan melalui Program beasiswa hasil kerjasama Universitas Saburai dengan Dirjen Pendidikan Menengah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 ayat 9, yang menyatakan bahwa: 
Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal tempat penugasan.Undang-Undang Guru dan Dosen, h. 3.

Kualifikasi akademik merupakan bukti dari perofesionalisme guru sebagai tenaga pendidik baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Guru yang memiliki dasar ilmu yang kuat dan kualitas kepribadian yang baik diharapkan dapat pencapaian tujuan pendidikan nasional dan tujuan umum Pendidikan Agama Islam, yaitu dapat mengembangkan 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.
Berdasarkan pembahasan di atas, pelaksanaan pengorganisasian dalam pembelajaran bagi seorang guru PAI dimaksudkan agar materi dan bahan ajar yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan teknik pengorganisasian ini kemampuan guru diuji dalam pengelolaan kelas seperti yang sudah tertuang dalam perencanaan pembelajaran.  


Pelaksanaan Pembelajaran PAI
Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala sekolah bersama guru dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Dalam konteks pembelajaran di sekolah tugas menggerakkan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin intruksional, sedangkan dalam konteks kelas guru sebagai penanggung jawab pembelajaran. 
Peran guru sangat penting dalam menggerakkan dan memotivasi para siswanya melakukan aktivitas belajar baik itu dilakukan di kelas, di laboratorium, di perpustakaan, praktek kerja lapangan (PKL), dan tempat lainnya yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h.145.  
	Pelaksanaan Pembelajaran oleh guru

Dalam menjaga suasana yang edukatif agar siswa dapat melaksanakan tugas belajar dengan penuh antusias, dan mengoptimalkan kemampuan belajarnya dengan baik. Saat ini, guru-guru PAI telah memiliki kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat munumbuhkan minat, bakat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran PAI. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada saat proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Kegiatan di dalam kelas, yaitu:
Kegiatan Pelaksanaan pembelajaran salah satunya adalah kegiatan Tadarus sebelum memulai kegiatan pembelajaran serta shalat dhuha. Kegiatan tersebut sebagai salah satu usaha kami dalam bidang keagamaan. Sedangkan, untuk meningkatkan motivasi belajar kami menggunakan media-media yang dapat menggugah minat belajar siswa, seperti: Media gambar, LCD dan MP3 yang kami persiapkan sendiri dari rumah. 
(GPAI.1/W.1/C.3/07/11/17).

Penerapan metode dan penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar merupakan alat bantu atau perantara yang berguna untuk memudahkan proses belajar mengajar, dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara guru dan siswa. Namun, tidak jarang guru masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah dalam menyampaikan materi karena dianggap paling tepat dalam menyampaikan materi. 
Tidak hanya di dalam kelas, peran guru dalam upaya mengembangkan minat dan bakat siswa terhadap pembelajaran agama juga diterapkan dalam kegiatan di luar kelas (ekstrakurikuler), seperti:
Kegiatan ekstrakurikuler di MA Ma’arif 14 yaitu ROHIS, didalamnya meliputi latihan pidato, latihan Tilawah, dan seni hadroh. Selain kegiatan tersebut, anak-anak juga diajak langsung melihat penyembelihan hewan Qurban di sekolah. Dengan melihat langsung, diharapkan anak-anak dapat memahami secara langsung mengenai pentingnya berqurban. Hewan Qurban diperoleh dari hasil infaq siswa tiap hari jum’at, setelah disembelih sebagian daging diserahkan siswa langsung kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.          
(GPAI.1&2/W.2/C.3/07/11/17).

Pendapat lain disampaikan waka kesiswaan mengenai kegiatan siswa di luar kelas (ekstrakurikuler), yaitu:
Peran waka kesiswaan selain berkoordinasi dengan guru BP/ BK, dan wali kelas untuk menangani siswa. Waka kesiswaan juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar jam belajar. Misalnya kegiatan ROHIS, waka kesiswaan memantau kegiatan tersebut. Selain itu, tugas waka kesiswaan yaitu: mengatur dan membina pengurus OSIS dalam berorganisasi, Masa Orientasi Siswa Baru (MOS), Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala, serta pemilihan siswa penerima beasiswa. (WKS/W.2/C.3/04/11/17).  

Dari kegiatan-kegiatan tersebut tujuan yang ingin dicapai Guru PAI, yaitu:
Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan tersebut yaitu untuk melatih disiplin, bertanggung jawab, berakhlaq mulia, dapat meningkatkan ketaqwaan, serta agar siswa gemar beribadah dan dapat membekali siswa agar termotivasi untuk berbuat yang terbaik bagi dirinya dan orang lain. 
(GPAI.1&2/W.3/C.3/07/11/15).

Pendapat lain juga disampaikan para siswa mengenai manfaat dari pembelajaran PAI, yaitu:
Manfaat yang diperoleh dari belajar agama yaitu dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt, kita lebih mengetahui ilmu-ilmu agama secara luas, dapat membedakan yang baik dan salah ketika memahami Al Qur’an, dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. (SW/W.7/C.3/04/11/17).  

Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru PAI selain kegiatan di dalam kelas, dilaksanakan juga kegiatan di luar kelas (ekstrakurikuler). Kegiatan-kegiatan tersebut agar siswa menjadi muslim yang beriman teguh sebagai refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh penanaman pengetahuan agama yang harus dicerminkan dengan akhlak yang mulia sebagai sasaran akhir dari Pendidikan Agama itu.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut, guru PAI juga memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa. Motivasi akan lebih bermanfaat untuk siswa dalam membantu meningkatkan gairah dalam belajar. Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin besar keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran dikelas. Dengan kata lain, motivasi akan mempengaruhi adanya kegiatan.Sardiman, A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 84-85.    
Berikut kutipan wawancara dengan para siswa, mengenai bentuk motivasi yang sudah diberikan oleh guru PAI, bahwa: 
Motivasi yang diberikan oleh guru agama diataranya: motivasi agar menjadi contoh dan perilaku yang baik, tentang rajin dalam ibadah, dan berakhlak mulia sebagai seorang muslim. 
(SW/W.3/C.3/04/11/17).  

Berdasarkan penjabaran di atas, bahwa pada dasarnya setiap siswa memiliki motivasi yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, akan menunjukkan kegairahan dan ketekunan dalam belajar tanpa tergantung banyak pada guru. Begitupun sebaliknya siswa yang belajar tanpa ada motivasi yang menyertainya akan merasakan malas dan tidak bersungguh-sungguh dalam belajar.
Pemberian motivasi dalam pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam bentuk verbal saja, misalnya dengan kata-kata, pujian, reward, nilai hasil tes. Motivasi dalam penjabaran di atas dapat dengan bentuk kegiatan yang mendorong siswa lebih semangat dalam menuntut ilmu, mengasah bakat dan kemampuan. Seperti kegiatan ROHIS, yang di dalamnya meliputi latihan pidato, latihan Tilawah, dan seni hadroh, selain itu juga kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah yaitu anak-anak diajak langsung melihat penyembelihan hewan Qurban di sekolah. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para siswa mempunyai pemahaman serta pengalaman secara langsung terhadap praktek yang sudah dilakukan di lapangan.
	Pelaksanaan oleh Kepala Sekolah

Dalam konteks pembelajaran di sekolah tugas menggerakkan juga dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin intruksional, sedangkan dalam konteks kelas guru sebagai penanggung jawab pembelajaran. Selain menjadi pimpinan, kepala sekolah juga sebagai penanggung jawab terhadap pembelajaran di sekolah maupun terhadap kemampuan profesional gurunya. Untuk meningkatkan kemampuan profesional dan kualitas atas guru-guru, kepala sekolah melakukan pengawasan (supervisi) terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh para Kepala Sekolah, bahwa:      
Supervisi dilaksanakan paling tidak satu semester sekali, supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dapat diwakilkan oleh waka kurikulum atau oleh guru-guru yang sudah senior. (KS/W.3/C.3/07/11/17).

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh para guru PAI, bahwa:

Kepala sekolah melaksanakan supervisi pembelajaran. Supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah satu kali per semester atau satu tahun sekali. Supervisi biasanya diwakilkan oleh waka kurikulum atau guru-guru senior.  
(GPAI.1&2/W.4/C.3/07/11/17).

Sedangkan menurut waka kurikulum mengenai supervisi pembelajaran, bahwa:

Kegiatan supervisi juga dilaksanakan oleh waka kurikulum sebagai wakil dari kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya waka kurikulum melaksanakan supervisi satu kali per semester atau satu tahun sekali. (WKR/W.5/D.4/04/11/17).  

Menurut para GPAI, Kepala sekolah selain melaksanakan supervisi juga memberikan dukungan serta motivasi mengenai pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti oleh guru-guru PAI demi peningkatan kualitas pembelajaran agama, bentuk dukungan yang diberikan yaitu:
Kepala sekolah juga mendorong para GPAI dan guru lainnya agar aktif dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten maupun Dinas Kabupaten, pelatihan tersebut yang pernah diikuti GPAI meliputi: Penataran KTSP, Bimtek K13, workshop kompetensi profesionalisme GPAI dan workshop pembelajaran ICT, MGMP, bahkan setiap senin MKKS Lampung Timur memberi waktu GPAI untuk mengadakan musyawarah bersama. Selain dukungan pelatihan, Kepala sekolah juga memberikan dukungan moril serta motivasi terhadap program-program yang direncanakan oleh guru PAI. (GPAI.1&2/W.5/C.3/07/11/17).

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peran dan tugas yang dilaksanakan Kepala Sekolah tidak hanya sebagai Edukator, Manager, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator dan Motivator (EMASLIM) seperti yang tercantum dalam fungsi dan tugas pengelola sekolah di Ma’arif 14 Bumi Nabung. Kepala sekolah juga dapat berperan dalam memberikan masukan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh guru.Ahmad, Pedoman Pembinan Profesional Guru Sekolah Dasar, (Jakarta: Depdiknas, 2010), h. 23. Motivasi yang diberikan kepala sekolah tentunya dapat bermanfaat bagi guru PAI dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
Selain koordinasi dengan guru, kepala sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas pendidikan, Kemenag kabupaten mengenai pelaksanaan pembelajaran di sekolah serta peningkatan mutu sekolah. Rapat yang diikuti kepala sekolah yaitu: rakor evaluasi, kepanitiaan maupun KKG. 
(KS/W.5/C.3/07/07/17).

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama guru tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan visi, misi, tujuan pendidikan di Ma’arif 14 Bumi Nabung, tidak hanya para guru yang diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengikuti pelatihan serta meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepala sekolah khususnya di Negeri saat ini dituntut untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu pada jenjang Pascasarjana (S2), demi meningkatkan profesionalisme para kepala sekolah dibidangnya serta agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui program-program yang matang.   
Pengawasan Pembelajaran PAI
Pengawasan adalah suatu konsep yang luas yang dapat diterapkan pada manusia, benda, dan organisasi. Fungsi Pengawasan (controlling) dalam konteks pembelajaran, pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah terhadap seluruh kelas apakah terjadi kegiatan belajar mengajar.
Sedangkan guru melakukan pengawasan terhadap program yang ditentukannya apakah sudah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkannya sendiri. Jika ada kekeliruan atau ada program yang tidak dapat diselesaikan segera dilakukan perbaikan dalam perencanannnya, sehingga tujuan yang sebelumnya ditentukan secara maksimal dapat dipenuhi. Aspek-aspek pengawasan dalam perencanaan pembelajaran meliputi: 
	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dibanding dengan rencana.

Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran.
Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik institusional satuan pendidikan maupun proses pembelajaran.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h. 146.

Pengawasan proses belajar mengajar di kelas, bagi guru berguna  untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh para guru PAI mengenai kegiatan pengawasan, bahwa:
Pengawasan tidak hanya milik kepala sekolah saja, guru juga bisa berperan menjadi pengawas bagi siswanya atau bagi guru-guru yang lain. Kalau pengawasan di kelas, biasanya guru mengawasi anak-anak yang sedang belajar, apa cukup antusias mengikuti pembelajaran yang bapak/ibu berikan, atau cuma diam saja, kalau diam berarti metode atau cara mengajar kita perlu dirubah. Guru kan hanya mengikuti siswanya bagaimana cara mereka bisa menerima materi dari kita. (GPAI.1/W.1/D.4/07/11/17).

Pendapat lain disampaikan juga oleh guru PAI, bahwa:
Pengawasan sangat penting bagi guru PAI atau guru lainnya. Pengawasan sendiri selain sebagai evaluasi dapat juga sebagai acuan kita untuk pertemuan berikutnya, atau dalam kata lain sebagai bekal kita untuk lebih baik lagi dipertemuan berikutnya. Pengawasan juga untuk mengetahui karakteristik siswa kita dikelas. Misalnya: ada siswa yang belum bisa membaca Al-Qur’an, dalam pertemuan berikutnya para siswa kita ajak membawa Al-Qur’an untuk diajarkan dan untuk dibaca bersama-sama. 
(GPAI.2/W.1/D.4/07/11/17).

Pengawasan dalam perencanaan pembelajaran pada aspek  ke dua yaitu: Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar pembelajaran dan sasaran-sasaran. Menurut pendapat guru-guru PAI, bahwa:
Pelaporan terhadap kekeliruan atau kesalahan dalam menyusun standar pembelajaran. Guru berkoordinasi langsung dengan waka kurikulum, setelah dilakukan pengecekan selanjutnya diberikan pengarahan untuk membenahi kesalahan dalam menyusun standar pembelajaran. (GPAI.1&2/W.2/D.4/07/11/17).

Pengawasan dalam perencanaan pembelajaran pada aspek  ke tiga yaitu menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi kepada siswa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahap evaluasi hasil pembelajaran dikelas. Menurut guru-guru PAI, pengawasan dalam proses evaluasi pembelajaran diberikan kepada siswa dengan cara:
Bentuk pengawasan dalam proses evaluasi salah satu kegiatannya yaitu dengan test atau pemberian tugas. Tugas yang diberikan bisa dalam bentuk pilihan ganda (LKS), Hafalan, esay, praktek dan pemberian tugas. Tes tersebut selain memperhatikan dari aspek kognitif dan afektif siswa juga dapat menilai dari aspek sosial, spiritual, sopan santun, kedisiplinan, kejujuran, kompetitif, tanggung jawab serta keterampilan. (GPAI.1/W.3/D.4/07/11/17).

Pendapat lain disampaikan juga oleh guru-guru PAI mengenai evaluasi terhadap guru yang dilaksanakan Kepala Sekolah, yaitu:
Penilain terhadap proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru sudah di evaluasi oleh kepala sekolah melalui supervisi guru. Dalam supervisi juga memuat tentang intrumen pemantauan pelaksanaan pembelajaran, penilain dilakukan dengan cara check list. (GPAI.2/W.3/D.4/07/07/17).

Pendapat lain disampaikan juga oleh kepala sekolah mengenai supervisi pembelajaran terhadap guru, bahwa:
Supervisi yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah selain untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran, supervisi juga dapat meningkatkan kinerja guru, dengan adanya supervisi guru diharapkan guru akan lebih serius dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. (KS/W.4/D.4/07/11/17).

Pendapat lain disampaikan juga oleh waka sarparas mengenai supervisi, bahwa:
Kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh waka sarpras yaitu dengan menginventarisasi barang dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan penunjang KBM. (WSP/W.3/D.4/04/11/17).  

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas serta diperkuat data dokumentasi, diketahui bahwa guru PAI sudah melakukan perencanaan evaluasi sejak dari Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). sedangkan Progta disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam Progsem diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Peran kalender pendidikan sangat penting bagi guru, selain untuk melihat kapan waktu yang efektif untuk memulai pembelajaran, kalender juga berguna untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan evaluasi kepada siswa.
Efektivitas pembelajaran tidak dapat diketahui tanpa melalui evaluasi hasil belajar. Hal yang perlu diperhatikan juga dalam pengawasan terutama pada tahap penilaian/evaluasi adalah prinsip kontinuitas, yaitu peserta didik secara terus menerus mengikuti pertumbuhan, perkembangan dan perubahan peserta didik dalam pembelajaran. Dari hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki program pembelajaran, menentukan tingkat penguasaan peserta didik dan memantau dari keberhasilan manajemen pembelajaran yang sedah diterapkan.
Faktor Pendukung Implementasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Setiap proses kerja akan berhasil jika dipengaruhi faktor-faktor pendukung. Tetapi proses kerja tersebut bisa juga kurang berhasil secara efektif dan efisien, atau bahkan tidak berhasil sama sekali jika faktor penghambat lebih besar dari pada faktor pendukung. Demikian halnya dengan upaya GPAI dalam menerapkan fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung tentu tidak luput dari faktor pendukung dan faktor penghambat. 
Berikut faktor-faktor pendukung implementasi fungsi-fungsi manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu:
	Bertambahnya alokasi waktu mengajar

Bertambahnya alokasi waktu mengajar yang sebelumnya hanya 2 jam/pertemuan menjadi 3 jam/pertemuan. Penambahan Alokasi waktu diharapkan agar materi ajar dapat tersampaikan secara keseluruhan sesuai dengan perencanaan yang sudah tersusun.  
	Adanya pelatihan bagi guru 

Pelatihan yang pernah diikuti oleh GPAI, yaitu: Bimtek K13, seminar, loka karya, dan workshop. Sedangkan untuk kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) rutin diadakan setiap sebulan sekali. 
	Hubungan yang baik sesama guru

Hubungan yang harmonis tidak hanya dilakukan terhadap kepala sekolah, karyawan maupun para siswa. Guru juga harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama guru demi terciptanya suasana yang kondusif dan iklim kerja yang nyaman.
	 Dukungan kepala sekolah bagi guru 

Guru diberikan keleluasaan untuk mendesain dan menentukan perangkat pembelajaran yang akan disusun. Selain itu, kepala sekolah mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang keagamaan. Hal tersebut menjadi penting karena pembelajaran PAI tidak hanya bertumpu pada pembelajaran di kelas, namun harus ada kegiatan-kegiatan di luar jam sekolah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman ilmu keagamaan. 
	Pengawasan oleh guru

Pengawasan dalam pembelajaran bagi guru PAI menjadi penting karena dapat berguna untuk melihat, mengamati, menganalisis serta mengevaluasii kegiatan pembelajaran pada saat itu. Kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung akan menjadikan pengalaman bagi guru untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di pertemuan selanjutnya. 
	Pengawasan oleh kepala sekolah

Pengawasan oleh kepala sekolah disebut supervisi. Program supervisi guru dilaksankan oleh kepala sekolah setiap satu semester atau satu tahun sekali. Supervisi dilaksanakan sebagai bentuk bantuan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru agar tercapai tujuan pembelajaran. Selain kepala sekolah, kegiatan pengawasan juga dilaksanakan oleh pengawas dari Kemenag Kabupaten.   
Faktor Penghambat Implementasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Berikut faktor-faktor penghambat implementasi fungsi-fungsi manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu:
	Minimnya sarana dan media belajar 

Minimnya sarana dan media belajar menjadi kendala bagi GPAI, lengkapnya sarana IPA tidak sebanding dengan sarana pembelajaran PAI. Minimnya media belajar disiasati dengan memanfaatkan media yang dimiliki masing-masing guru sebagai upaya dalam pemahaman materi kepada siswa. Media tersebut seperti media gambar, LCD, MP3, dan alam sekitar. 
	Kurangnya inovasi dalam Penyusunan rencana belajar

Mengembangkan inovasi serta kreatifitas dalam menyusun perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang wajib bagi seorang pendidik. Minimnya minat guru untuk memperbaharui Penyusunan perangkat pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai.
	Minimnya praktek siswa di luar Sekolah

Minimnya praktek siswa di luar sekolah sangat dirasakan oleh guru-guru PAI, praktek-praktek di luar sangat penting bagi siswa misalnya praktek ibadah haji atau kunjungan ke pusat kajian islam. Praktek bagi siswa berguna untuk memberikan pemahaman serta pengalaman secara nyata bagi siswa. Siswa hanya diarahkan ke perpustakaan dan mushola sekolah dalam praktek pembelajaran.
Apabila melihat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap jalannya pembelajaran PAI di atas, tentunya guru PAI harus menjadikan faktor penghambat sebagai acuan atau motivasi tersendiri dalam upayanya untuk memperbaiki pola mengajar. Dapat dipahami juga bahwa dalam proses manajemen, guru adalah seorang manager didalam kelas, yang menyusun perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan, dan pengawasan. 
PEMBAHASAN 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara umum Guru Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah  dalam melaksanakan tugasnya telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen pembelajaran yaitu dengan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI di MA  Ma’arif Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah berjalan dengan baik. Manajemen pembelajaran PAI dalam tahap Perencanaan (planning) pembelajaran disusun dalam bentuk Progta, Progsem, Silabus serta RPP. Sebelum melaksanakan Penyusunan, guru melihat terlebih dahulu dalam Kalender Pendidikan. Kalender tersebut berfungsi untuk melihat waktu-waktu yang efektif untuk memulai pembelajaran serta materi-materi pokok yang akan diberikan.
Bentuk Pengorganisasian (organizing), antara lain untuk menentukan tujuan mengenai penerapan fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran. Pengorganisasian berkaitan dengan aspek fasilitas, alur koordiansi pembelajaran, metode yang akan diterapkan, serta pengembangan pelatihan yang diperoleh oleh guru. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa fasilitas serta media pembelajaran yang tersedia dalam pembelajaran PAI dirasakan masih minim. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan antara lain: Mushola yang memadai, aula sebagai penunjang kegiatan ROHIS, dan FL2SN. Sedangkan untuk media pembelajaran yang diperlukan antara lain: Literatur buku-buku islami, masih terbatasnya proyektor/LCD, MP3, Ensiklopedi Islam, Al-Qur’an dan terjemah, audio, gambar (macam-macam najis, tata cara wudlu, tayamum, salat dan zikir), gambar dapat memperlancar pencapaian untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar serta sumber media lain yang menunjang. Media sendiri dapat membantu guru dalam mengajar dan memudahkan murid menerima dan memahami pelajaran. 
Alur koordinasi antara pihak sekolah dengan guru PAI sudah cukup jelas yaitu Guru PAI berkoordinasi dengan Waka Kurikulum, kemudian dengan Kepsek. Apabila ada unsur-unsur mengenai pembiayaan maka komite sekolah juga hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Pelaksanaan koordinasi sekurang-kurangnya 2 sampai 3 kali dalam satu semester.
Sedangkan, upaya peningkatan terhadap kemampuan profesi dilakukan tak lain guna meningkatkan mutu guru atau tenaga pendidik di Ma’arif 14 Bumi Nabung. Para guru PAI diberikan kewenangan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi di beberapa perguruan tinggi yang berada di daerah Lampung. Selain itu para guru juga di ikut sertakan dalam kegiatan atau pelatihan guna meningkatkan mutu tenaga kependidikan. 
Pengorganisasian dalam pembelajaran bagi seorang guru dimaksudkan agar materi dan bahan ajar yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan teknik pengorganisasian ini kemampuan guru diuji dalam pengelolaan kelas seperti yang sudah tertuang dalam perencanaan pengajaran.  
Pelaksanaan (actuating), sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala sekolah bersama guru dalam pembelajaran agar siswa melakukan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Dalam konteks pembelajaran di sekolah tugas menggerakkan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin intruksional, sedangkan dalam konteks kelas guru sebagai penanggung jawab pembelajaran. Peran guru sangat penting dalam menggerakkan dan memotivasi para siswanya melakukan aktivitas belajar baik itu dilakukan di kelas, di laboratorium, di perpustakaan, praktek kerja lapangan (PKL), dan tempat lainnya yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h.145.  
Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan guru tidak hanya pembelajaran didalam kelas namun dapat dilakukan di luar kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan tersebut diantaranya: ROHIS, sholat duhur berjama’ah, serta tadarus pada jam awal pelajaran selama 15 menit. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang di kelola oleh sekolah maupun para guru PAI. Menurut pendapat para guru PAI, dari kegiatan-kegiatan tersebut hasil yang ingin dicapai yaitu untuk melatih disiplin, bertanggung jawab, berakhlaq mulia, dapat meningkatkan ketaqwaan, serta agar siswa gemar beribadah dan dapat membekali siswa agar termotivasi untuk berbuat yang terbaik bagi dirinya dan orang lain. Tidak hanya karena di sekolah tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan Pelaksanaan (actuating), Tidak hanya guru namun kepala sekolah juga melakukan Pelaksanaan terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu mendukung penuh kegiatan-kegiatan di sekolah, ada yang bersifat olah raga dan ada kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan saat ini, yaitu: futsal, volly, sepak bola, pramuka, PMR, serta basket, selain itu kegiatan keagamaan yang sudah berjalan yaitu ROHIS.
Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan guru, seperti halnya dengan konsep mengajar. Pembelajaran mencakup semua kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar siswa. Pembelajaran mencakup pula kejadian-kejadian yang diturunkan oleh bahan-bahan cetak, gambar, program radio, televisi, film, slide maupun kombinasi dari bahan bahan itu. Bahkan saat ini berkembang pembelajaran dengan pemanfaatan berbagai program komputer untuk pembelajaran atau dikenal dengan e learning.
Fungsi Pengawasan (controlling) dalam konteks pembelajaran, pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah terhadap seluruh kelas apakah terjadi kegiatan belajar mengajar.Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, h.145. Sedangkan guru melakukan pengawasan terhadap program yang ditentukannya apakah sudah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkannya sendiri. Jika ada kekeliruan atau ada program yang tidak dapat diselesaikan segera dilakukan perbaikan dalam proses perencanannnya, sehingga tujuan yang sebelumnya ditentukan secara maksimal dapat dipenuhi. Supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah selain untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran, supervisi juga dapat membantu peningkatan kinerja guru.
Setiap proses kerja akan berhasil jika dipengaruhi faktor-faktor pendukung. Tetapi proses kerja tersebut bisa juga kurang berhasil secara efektif dan efisien, atau bahkan tidak berhasil sama sekali jika faktor penghambat lebih besar dari pada faktor pendukung. Demikian halnya Guru PAI di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah dalam menjalankan program kerjanya tentu tidak luput dari faktor pendukung dan faktor penghambat.
Walaupun begitu, dalam melaksanakan setiap perannya, Guru PAI di MA  Ma’arif 14  Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah masih menemukan beberapa hambatan. Yang menjadi catatan penting terkait dengan alat penunjang kegiatan belajar yaitu pengadaan media, sarana dan prasarana sekolah hendaknya menjadi perhatian bagi pihak sekolah demi efektivitas pembelajaran dikelas. Masukan dan pertimbangan mengenai pengadaan media serta sarana dan prasarana dari GPAI diharapkan menjadi perhatian yang serius bagi pihak sekolah agar para guru GPAI serta guru lainnya tidak mengalami kesulitan dalam menentukan media yang akan digunakan didalam pembelajaran. 
Permasalahan tersebut tentu saja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja GPAI secara umum. Namun, masih banyak faktor-faktor yang dapat mendukung proses penerapan manajemen pembelajaran. Secara umum, partisipasi serta dukungan dari bebagai pihak, seperti dari Kepala Sekolah, Departemen Agama dan Dinas Pendidikan, sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan profesional tenaga pendidik terutama Guru Mata Pelajaran PAI. Upaya yang dilakukan antara lain dengan cara:
	Mendorong para guru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Mengirim ke penataran-penataran, baik yang dilaksanakan oleh Departemen Agama maupun Dinas Pendidikan
	Mengadakan kegiatan MGMP sebulan sekali

Mengikutkan dalam kegiatan seminar, Bimtek K13, loka karya, dan workshop.
Setiap hari senin MKKS Lampung Tengah memberi waktu kepada GPAI untuk mengadakan musyawarah bersama.

Segala bentuk dukungan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di sekolah.  Hal yang tidak kalah pentingnya adalah Hubungan yang baik antar guru, kepala sekolah, staf serta para siswa akan membatu guru dalam meningkatkan kinerja secara maksimal. Selain menerapkan Implementasi Manajemen Pembelajaran tugas lain Guru Pendidikan Agama Islam, yaitu:
	Guru sebagai model atau contoh bagi siswa

Setiap siswa mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model yang baik baginya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran  para pendidik disamping harus menguasai bahan dan materi pelajaran, tentu pula harus mengetahui bagaimana harus bersikap dan menjaga tingkah laku terhadap siswa. Seorang guru Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang pemahaman agama saja tetapi dapat menjadi seorang model atau contoh yang baik bagi murid-muridnya. Pemahaman tersebut juga ditegaskan oleh kepala sekolah kepada para guru Pendidikan Agama Islam, bahwa:
GPAI harus menjadi contoh (teladan) bagi murid maupun bagi rekan-rekan guru. Selain itu, agar kegiatan keagamaan di sekolah lebih ditingkatkan lagi. (GPAI.1&2/W.1/E.5/07/11/17).

Sebagai seorang guru harus memiliki pribadi yang disiplin dan arif. Hal ini penting, karena masih sering kita melihat dan mendengar peserta didik yang perilakunya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan sikap moral yang baik. Oleh karena itu, peserta didik harus belajar disiplin, dan gurulah yang harus memulainya terlebih dahulu. Dalam menanamkan disiplin, guru bertanggung jawab mengarahkan, berbuat baik, menjadi contoh sabar dan penuh pengertian. Seorang guru harus menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat.
Sikap dan tingkah laku seperti itu tidak hanya diajarkan dalam  ajaran agama islam namun sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa indonesia adalah pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai Pancasila.
	Guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar.

Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial tingkah laku sosial anak.
Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari para guru PAI, mengenai tujuan pembelajaran PAI yang ingin dicapai, bahwa:
Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan agama yaitu anak gemar ibadah, cerdas secara sosial, berakhlak mulia, serta taqwa dalam beribadah.  Selain itu, tujuan belajar yang ingin dicapai terhadap penilaian adalah agar anak dapat melebihi nilai rata-rata KKM yang sudah ditetapkan. (GPAI.1&2/W.2/E.5/07/11/17).

Pendapat lain juga disampaikan oleh para siswa, mengenai manfaat yang diperoleh dari belajar PAI, bahwa:
Manfaat yang dapat diperoleh yaitu kita lebih mengetahui ilmu agama secara luas, dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita, lebih banyak memahami ilmu agama, dapat membedakan yang baik dan yang buruk ketika memahami ayat Al Qur’an, dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. (SW/W.4/E.5/04/11/17).  

Terkadang kegagalan pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran bukan karena pendidik yang kurang menguasai materi, akan tetapi karena pendidik tidak tahu bagaimana cara menyampaikan materi pelajaran tersebut dengan baik, sehingga siswa dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan dan mengasyikkan, maka pendidik perlu memiliki pengetahuan tentang pendekatan dan teknik-teknik pembelajaran dengan memahami teori-teori belajar dan teknik mengajar yang baik dan tepat.
Dalam penerapan manajemen pembelajaran, tujuan pembelajaran merupakan fokus yang utama dalam pembelajaran. Untuk itu, guru hendaknya berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Ketepatan dalam mengelola pembelajaran akan membantu guru dalam penyampaipan materi sesuai tujuan kita dalam  
	Guru sebagai pelajar (learner)

Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional, tetapi juga tugas kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan.
Peran guru sebagai pelajar (learner) dapat terlihat dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh masing-masing guru PAI di Ma’arif 14 Bumi Nabung. Dalam mengajar, guru dapat melihat, mengamati, menganalisis serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada saat itu. Kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung pada pertemuan pertama akan dijadikan pengalaman bagi guru untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Manfaat lain yang diperoleh yaitu guru dapat mengetahui berbagai macam karakter siswa yang berada dalam ruangan tersebut, selanjutnya guru tinggal menerapkan gaya pembelajaran yang sesuai dengan kerakter siswa pada masing-masing kelas.
Pemahaman guru terhadap teknologi akan mempengaruhi gaya mengajar guru. Teknologi maupun media dapat membantu guru dalam memahami materi maupun informasi yang akan diberikan. Sehingga, anak dapat memvisualkan apa saja yang disampaikan oleh guru. Berkut kutipan wawancara dengan GPAI mengenai menggunaan media belajar, bahwa:
Media akan bermanfaat bagi kami (guru) dalam menyampaikan materi. Media dapat mendukung dari penggunaan buku-buku paket yang selama ini dimanfaatkan para siswa.  
(GPAI.1&2/W.3/E.5/07/11/17).

Setiap guru diharapkan juga mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas, aktivitas, serta motivasi siswa, dengan menggunakan multimedia, multimetode, dan multisumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Efektivitas pembelajaran tidak bisa terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan oleh para pendidik melalui upaya penciptaan kondisi belajar mengajar yang kondusif. 
	Guru memiliki jiwa setiakawan dalam lembaga pendidikan 

Seorang guru diharapkan dapat membantu sesama apabila memerlukan bantuan dalam mengembangkan kemampuannya. Bantuan dapat secara langsung melalui pertemuan-pertemuan resmi maupun pertemuan insidental. Berikut hasil kutipan wawancara dengan guru PAI mengenai kegiatan kesetiakawanan yang ditunjukkan oleh para guru, bahwa:
Dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah, tidak jarang kami menemukan beberapa kendala yang dapat menghambat proses kinerja kami. Misalnya  dalam menyusun perangkat pembelajaran seringkali guru kurang paham dengan cara pengisian, kurang paham dengan cara penilaian, maupun kurang paham terhadap instruksi yang diberikan. Untuk itu, kami selalu bekerjasama membantu apabila ada yang mengalami kesulitan. (GPAI.1/W.4/E.5/07/11/17).




Pendapat yang sama juga disampaikan oleh guru PAI, bahwa:

Sesama guru tidak hanya membantu mengenai masalah proses pembelajaran di sekolah. Sesama guru juga ikut aktif membantu apabila diantara kami ada yang mengalami musibah seperti sakit, kecelakaan atau meninggal, kami berinisiatif mengadakan iuran bersama dengan siswa serta karyawan untuk meringankan beban mereka. (GPAI.2/W.4/E.5/07/11/17).

Selain itu, pendapat lain disampaikan oleh waka kesiswaan, bahwa:

Kegiatan saling membantu merupakan kegiatan yang seharusnya diterapkan oleh seluruh guru diberbagai sekolah. Waka kesiswaan dalam kegiatan tersebut yaitu: ikut mengkoordinir apabila ada siswa yang mau iuran untuk membantu guru maupun siswa yang mengalami musibah. Waka kesiswaan juga menerapkan hal yang sama apabila sedang menangani siswa yang bermasalah, waka akan bekerjasama dengan wali kelas dan guru BP/BK. (WKS/W.3/E.5/04/11/17).  
Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa seorang guru tidak hanya profesionalisme dibidangnya, namun seorang guru harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif serta mampu bekerjasama yang baik antar guru, siswa, karyawan maupun dengan kepala sekolah, selain itu guru dapat berperan dalam memberi bantuan kepada guru lainnya yang memerlukan bantuan.
	Guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat

Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan para guru PAI selain mengajar, yaitu dengan mengembangkan ilmu keagamaan bagi para siswa yang dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler.  
Kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan di sekolah saat ini adalah kegiatan ROHIS, yang didalamnya meliputi latihan dakwah, latihan tilawah, dan seni hadroh. Selain itu, ada kegiatan tadarus, Infaq pada hari jum’at, serta shalat dhuha berjamaah. 
(GPAI.2/W.5/E.5/07/11/17). 

Kegiatan-kegiatan keagamaan di luar sekolah, banyak profesi yang ditekuni oleh para guru Pendidikan Agama Islam di Ma’arif 14 Bumi Nabung. Kegiatan tersebut dapat terlihat pada lingkungan rumah masing-masing, Misalnya Bapak Drs. Hayumi aktif sebagai imam masjid sekaligus pendakwah di lingkungan masjid di lingkungan rumah, serta aktif menjadi pembina dalam PHBI di lingkungannya.   
	Guru sebagai administrator

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi dapat juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab, administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Tidak hanya kepala sekolah yang melaksanakan kegiatan administrator, kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh seluruh guru-guru di sekolah. Anjuran tersebut telah tertuang ke dalam fungsi dan tugas mengelola sekolah Ma’arif 14 Bumi Nabung, dalam penjabarannya fungsi dan tugas seorang guru yaitu: menyusun perangkat pembelajaran (Progta dan Progsem, Silabus, dan RPP), mengisi daftar nilai, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, melaksanakan analisis hasil ulangan harian, dll.Hasil Dokumentasi, Fungsi dan Tugas Mengelola Sekolah Ma’arif 14 Bumi Nabung, Tanggal 3 November 2017.   
Administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan dan supervisi.    
Kegiatan tersebut sangat diperlukan bagi seorang guru. Selain melakukan perubahan sosial (amar ma’ruf nahi munkar), guru juga harus memposisikan diri sebagai model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik atau tokoh yang berperan sebagai “shaper of a new society, transformational leader, change agent, architect of the new social order”, yakni pembentuk masyarakat baru, pemimpin dan pembimbing, serta pengarah transformasi, agen perubahan (agen of change), serta arsitek dari tatanan sosial yang baru selaras dengan ajaran dan nilai-nilai agama.Stanley, W.B. Dikutip oleh Muhaimin dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, h. 52.    
Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10, ditegaskan bahwa untuk mampu melaksanakan tugas profesinya dengan baik, seorang guru harus memiliki empat kompetensi inti yakni pedagogik, profesional, keperibadian dan sosial.
Kompetensi pedagogik, profesional, keperibadian dan sosial yang dimiliki seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran, pada akhirnya akan lebih banyak ditentukan oleh kompetensi kepribadian yang dimiliki. Tampilan kepribadian guru akan lebih banyak mempengaruhi minat dan antusiasme anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
Pribadi guru yang santun, respek terhadap siswa, jujur, ikhlas dan dapat diteladani, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dalam pembelajaran apapun jenis mata pelajarannya. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus tidak jarang seoran guru yang mempunyai kemampuan mumpuni secara pedagogis dan profesional dalam mata pelajaran yang diajarkannya, tetapi implementasinya dalam pembelajaran kurang optimal. Hal ini boleh jadi disebabkan tidak terbangunnya jembatan hati antara pribadi guru yang bersangkutan sebagai pendidik dan siswanya, baik di kelas maupun di luar kelas.
Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) terutama pada standar isi, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan.UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 57.  
Tujuan Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan secara umum tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokrasi dan tanggung jawab.UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, h. 6.

Pengembangan Pendidikan Agama Islam pada sekolah juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu: 
	Pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan. 

Pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. 
Pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non formal, serta informal.Mohammad Ali, Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, dalam http://www.ispi.or.id/2010/09/19/pengembangan-pendidikan-agama-islam-di-sekolah. Diakses 2 Maret 2015.

Peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar harus mampu mewujudkan pembelajaran yang aktif, artinya peserta didik diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Dan diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan mental peserta didik dalam proses belajar mengajar, peserta didik dalam aspek emosional, spiritual dan intelektualnya. Selain itu guru harus mampu menjadi mitra belajar bagi peserta didik, peserta didik akan belajar kalau guru juga belajar. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang dapat meningkatkan minat serta motivasi belajar siswa, selain itu tugas guru dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien yang terjadi di lingkungan sekolah.Hasil Dokumentasi, Fungsi dan Tugas Mengelola Sekolah Ma’arif 14 Bumi Nabung, Tanggal 3 November 2017.  
Peran-peran tersebut sangat diperlukan bagi seorang guru. Selain melakukan perubahan sosial (amar ma’ruf nahi munkar), guru PAI juga harus memposisikan diri sebagai model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik atau tokoh yang berperan sebagai “shaper of a new society, transformational leader, change agent, architect of the new social order”, yakni pembentuk masyarakat baru, pemimpin dan pembimbing, serta pengarah transformasi, agen perubahan (agen of change), serta arsitek dari tatanan sosial yang baru selaras dengan ajaran dan nilai-nilai agama.Stanley, W.B. Dikutip oleh Muhaimin dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, h. 52.  

BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
	Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pembelajaran yang diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam, yaitu:

	Perencanaan Pembelajaran PAI

Kegiatan perencanaan meliputi: Menyusun Rencana Pekan Efektif, Pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD), Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), Progta, Progsem, Silabus serta RPP.
	Pengorganisasian Pembelajaran PAI

Kegiatan pengorganisasian oleh meliputi: (1) Penyediaan media, serta kelengkapan pembelajaran, (2) Membentuk wewenang koordinasi pembelajaran di kelas, (3) Mengikuti pelatihan-pelatihan, seperti Training, penataran KTSP, workshop kompetensi profesional GPAI, pelatihan K13, serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 
	Pelaksanaan Pembelajaran PAI

Kegiatan Pelaksanaan meliputi: (1) Penerapan media yang menarik, seperti media gambar, LCD, MP3, dan alam sekitar, (2) Melaksanakan Kegiatan ekstrakurikuler yaitu ROHIS, yang di dalamnya meliputi latihan dakwah, latihan tilawah, dan seni hadroh. Sedangkan kepala sekolah, dengan cara: (1) mendorong GPAI agar aktif dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten maupun Dinas Kabupaten, (2) Mendukung penuh kegiatan-kegiatan di sekolah.
	Pengawasan Pembelajaran PAI

Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh GPAI meliputi: (1) Guru mengawasi kegiatan pembelajaran di kelas, (2) Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran, (3) Bentuk pengawasan dalam proses evaluasi  berbentuk test atau pemberian tugas. Sedangkan kepala sekolah melaksanakan Pengawasan dengan cara: (1) Melaksanakan supervisi proses pembelajaran guru, serta (2) Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di luar jam sekolah (ekstrakurikuler).
	Faktor Pendukung, yaitu: (1) Bertambahnya alokasi waktu mengajar, (2) Adanya pelatihan bagi guru, (3) Hubungan yang baik sesama guru, (4) Dukungan kepala sekolah bagi guru, (5) Pengawasan oleh guru, (6) Pengawasan oleh Kepala Sekolah. 
	Faktor Penghambat, yaitu: (1) Minimnya sarana dan media belajar, (2) Kurangnya inovasi dalam Penyusunan rencana belajar, (3) Minimnya praktek siswa di luar Sekolah.

Implikasi Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini telah menggambarkan bahwa dengan menerapkan manajemen pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran akan sangat bermanfaat dan membantu guru dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Di samping itu, peningkatan kualitas pembelajaran hendaknya didukung dengan fasilitas dan media pembelajaran yang memadai guna membatu guru dalam interaksi dengan siswa di dalam kelas. Media pembelajaran yang tepat juga dapat membantu guru dalam menyampaikan pengertian atau informasi dengan cara yang lebih konkrit atau lebih nyata dari pada yang disampaikan oleh kata-kata yang diucapkan. Selain itu, dengan melihat sekaligus mendengar, anak didik yang menerima pelajaran dapat lebih mudah dan lebih cepat mengerti materi yang sedang dijelaskan oleh para guru.
Setiap guru diharapkan juga mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas, aktivitas, serta motivasi siswa, dengan menggunakan multimedia, multimetode, dan multisumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, dalam proses pelaksanaan mengelolaan pembelajaran seorang guru hendaknya memiliki kreatifitas yang tinggi dalam merancang pembelajaran. 
Kegiatan merancang pembelajaran merupakan kewajiban bagi seorang guru, guru juga harus dapat mengenali kebutuhan-kebutuhan dan mewaspadai kendala-kendala serta batasan-batasan yang dijumpai dalam realitas.  Dukungan serta pelatihan yang diperoleh guru PAI akan sangat membantu terhadap hasil pelaksanaan pembelajaran di sekolah, hal tersebut tentunya dapat menjadi motivasi tersendiri bagi seorang guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Manajemen pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan seorang guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya bila terjadi gangguan dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pembelajaran PAI tujuan umum dari Pendidikan Agama Islam tentunya tidak hanya transfer of knowledge saja namun sekaligus tranfer of value, agar dalam prakteknya di lingkungan masyarakat, anak-anak dapat benar-benar menerapkan hasil belajar
Saran
Setelah mengadakan penelitian lapangan di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Lampung Tengah dengan judul “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MA  Ma’arif 14 Bumi Nabung Kabupaten Lampung  Tengah”, beberapa saran yang hendak penulis sampaikan, yaitu: 
	Kegiatan Perencanaan (planning)

	Dalam menyusun perencanaan pembelajaran hendaknya Guru Pendidikan Agama Islam harus sudah mempertimbangkan mengenai kelengkapan media pembelajaran yang akan digunakan.
	Dalam menyusun perencanaan pembelajaran guru mempersiapkan berbagai alternatif metode dan sumber belajar yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan.

	Pengorganisasian (organizing)

	Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya memanfaatkan kelebihan untuk mendesain dan menentukan pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, kurikulum, media dan kelengkapan pembelajaran lainnya sesuai dengan keinginan sendiri.
	Hasil pelatihan-pelatihan yang sudah didapat hendaknya diterapkan sebaik-baiknya demi peningkatan kualitas serta mutu pembelajaran. 

	Pelaksanaan (actuating)

	Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru hendaknya memberikan motivasi kepada siswa agar kemauan untuk belajar dapat meningkat.

Tidak hanya di ruang kelas, kegiatan pembelajaran PAI juga memanfaatkan ruang lainnya seperti: perpustakaan, mushola, maupun dilingkungan sekolah, agar siswa tidak jenuh dalam menerima pelajaran.    
	Pengawasan (controlling)

	Supervisi pembelajaran sebaiknya dilaksanakan oleh kepala sekolah maupun waka kurikulum tanpa melibatkan guru senior, hal tersebut untuk menjaga agar guru lebih serius lagi dalam melaksanakan tugas mengajarnya secara maksimal.
	Kepala sekolah sebaiknya terus memantau proses belajar mengajar guru dan Kepala sekolah tidak segan-segan memberikan peringatan apabila ada guru yang kurang disiplin. 

Penulis berharap semoga saran dan masukan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam setiap melakukan tindakan maupun kebijakan dalam proses pembelajaran, serta dapat memberi gambaran apakah guru dapat mengelola pembelajaran dengan menggunakan teknik dan langkah seperti yang tertuang dalam perencanaan pembelajaran yang telah tersusun di awal, sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan suasana yang harmonis, edukatif, meaning full, berkualitas, dan mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.
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