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PENGAYAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI SMP SALMAN AL FARISI

Oleh: In In Permatasari

Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh betapa pentingnya Pendidikan Agama Islam bagi anak
usia SMP yang merupakan usia remaja yang mana anak seusia mereka berada pada masa
transisi atau peralihan dari usia kanak-kanak menuju usia dewasa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengayaan Pendidikan Agama Islam di
SMP Salman Al Farisi Bandung yang dirumuskan pada empat pertanyaan yaitu bagaimana
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi dari pengayaan pendidikan agama
Islam.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan secara keseluruhan mengenai bagaimana
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengayaan Pendidikan Agama Islam di
SMP Salman Al Farisi

Kata kunci: Pendidikan Agama Islam, SMP Salman Alfarisi.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang luas untuk
bersaing dalam membangun umat yang besar ini apabila dibandingkan dengan
pendidikan umum lainnya. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian
penting dari pendidikan Islam. Menurut Muhaimin (2009: 6) PAI yang dibakukan
sebagai nama kegiatan mendidikkan agama Islam. Kata “pendidikan” ini ada dan
mengikuti setiap mata pelajaran. Dalam hal ini PAI sejajar atau sekategori dengan
pendidikan matematika, pendidikan olah raga, pendidikan biologi, dan seterusnya.

Contoh besarnya saja yaitu tentang jam pelajaran bagi mata pelajaran PAI di
sekolah yang hanya dua jam dalam satu minggu. Hal tersebut tentunya sangat
mempengaruhi bagi eksistensi pendidikan Islam demi membangun sebuah generasi
bangsa yang sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 (Muhaimin, 2009:
16), yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
YME, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan dapat terjadi di mana pun dan juga kapan pun tidak terbatas oleh
keadaan. Namun, seperti yang diutarakan oleh Mohamad Natsir di atas, jelas bahwa
pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mempunyai tujuan serta konsep
yang mampu menyeimbangkan segala aspek kehidupan. Salah satu di antara tempat
yang dapat dijadikan sebagai tempat terjadinya pendidikan adalah di sekolah.
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Sebagai lembaga tempat terjadinya pendidikan, sekolah merupakan sektor penting
yang dapat menjamin adanya pendidikan yang berkualitas tersebut. Sekolah sebagai
tempat bagaimana pendidikan itu dapat disampaikan pada siswa sesuai dengan
tujuan pendidikan.

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Di
sini guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat besar, di samping sebagai
fasilitator dalam pembelajaran siswa juga sebagai “director of learning” (direktur
belajar), artinya guru sebagai pembimbing dan mengarahkan peserta didiknya
sehingga menjadi manusia yang mempunyai pengetahuan luas baik pengetahuan
agama, kecerdasan, kecakapan hidup, keterampilan, budi pekerti luhur dan
kepribadian baik dan bisa membangun dirinya untuk lebih baik dari sebelumnya
serta memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan bangsa. (Syah, 2000: 250)

Selain guru yang mempunyai peran yang sangat penting dalam komponen
pendidikan, siswa juga mempunyai peranan yang tidak kalah penting juga. Setiap
siswa adalah generasi penerus yang berhak mengembangkan diri berlandaskan
potensi yang dimilikinya. Selain itu juga siswa berhak menjadi pusat aktifitas
pembelajaran, bukan pembelajaran dalam konteks tekstual yang dibatasi sebuah
ruang bernamakan kelas, akan tetapi pembelajaran yang juga berkaitan dengan
eksistensi diri di kehidupan masing-masing.

Siswa SMP khususnya yang mulai memasuki usia remaja itu sedang
dihadapkan pada permasalah zaman yang tak pernah usai. Berbagai masalah mulai
bermunculan dalam diri mereka termasuk masalah pergaulan yang kadang dapat
menjauhkan mereka dari nilai-nilai agama. Dari sini, pendidikan agama mempunyai
peran yang sangat penting yang tidak bisa kita acuhkan sebagai tameng dari
buruknya pengaruh zaman bagi para siswa.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengayaan
pendidikan agama islam di smp salman al farisi, yang peneliti bagi dalam empat
pertanyaan sebagai rumusan masalah, yaitu: bagaimana perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pengayaan Pendidikan Agama Islam di SMP Salman Al
Farisi Bandung.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,
artinya “penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan masalah sebagaimana
mestinya dengan jalan mengumpulkan data, dan menginterpretasinya” (Surakhmad,
1990: 147).

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni
suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan
mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik
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pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang
alamiah (Satori dan Komariah, 2010: 25).

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
memperoleh bahan-bahan, keterangan, dan informasi yang dapat dipercaya. Adapun
teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:
wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi literatur.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANAN

1. Perencanaan Pengayaan Pendidikan Islam
a. Program pengayaan

SMP Salman Al Farisi merupakan sekolah unggulan yang menaikkan tuntutan
kompetensi melebihi standar isi yang ada pada kurikulum kemendiknas maupun
kemenag. SMP Salman Al Farisi menerapkan pendidikan agama sebagai salah satu
dari kurikulum unggulannya di samping leadership, teknologi informasi dan
komunikasi, serta bahasa. Oleh karenanya, siswa di SMP Salman Al Farisi memiliki
tingkat kemampuan yang tinggi dalam bidang agamanya dibanding dengan sekolah
umum biasanya.

Hal tersebut berdasarkan pada buku panduan yayasan pendidikan Salman Al
Farisi bahwa siswa yang ingin masuk SMP Salman Al Farisi harus mengikuti
beberapa ujian seleksi sebelum akhirnya mereka terdaftar sebagai siswa di SMP
Salman Al Farisi. Tes tersebut yakni: a) Tes PAI sebagai penjajagan dan
pengelompokkan, seperti: tes Sholat, wudhu, tayamun, dan juga hapalan surat al-
Qur`ān, b) Tes akademik (wawasan), dan c) Tes psikologi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasek bagian kesiswaan, pengayaan
Pendidikan Agama Islam di SMP Salman Al Farisi ini diterapkan melalui dua cara
yaitu kurikulum yang diperkaya, yakni adanya pengembangan kompetensi dan
materi ajar yang lebih bervariasi dalam Pendidikan Agama Islam, serta pengayaan
dengan cara kegiatan-kegiatan keislaman yang selama ini dilaksanakan secara
terorganisir.

1) Kurikulum PAI

Kurikulum yang dipakai oleh SMP Salman Al Farisi adalah kurikulum
Kemdiknas dan juga Kemenag yang dipadu padankan dengan kurikulum yayasan
yang akhirnya menjadi kurikulum khas Salman.

Kurikulum tersebut dipadukan dalam suatu rumusan iman, ilmu dan amal.
Aspek leadership mendapat penekanan pada setiap proses belajar. Materi agama
diperluas dengan pengajaran tilāwaħ al-Qur`ān, hafalan surat dan doa, sholat 
berjamaah dan kajian al-Qur`ān. 
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2) Kegiatan Kesiswaan

Kegiatan pengayaan dalam bidang kesiswaan terbagi pada dua macam, yakni
kegiatan rutin, dan juga kegiatan insidental. Kegiatan rutin yang merupakan kegiatan
pengayaan di SMP Salman Al Farisi ini, antara lain: Tilāwatī, Taḥfīẓ, Kultum,
Sholat berjamaah, dan Jam wali kelas. Sementara untuk kegiatan insidental, seperti:
Qiyam al-lail, PINTAQ, Qurban, dan PHBI.

Perencanaan dari diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut, senada dengan
diadakannya buku amalan harian dan juga buku agenda yang wajib dimiliki oleh
setiap murid yang dicanangkan oleh pihak yayasan pendidikan Salman Al Farisi
bagi semua tingkat pendidikan di lingkungan Salman Al Farisi, baik dari tingkat TK
sampai SMP.

b. Guru PAI

Dalam perencanaan pengayaan Pendidikan Agama Islam, guru PAI jelas
mempunyai peran yang penting dalam program tersebut. Namun, di SMP Salman Al
Farisi tidak hanya guru PAI yang disiapkan untuk turun dalam penyusunan maupun
pelaksanaan setiap kegiatan pengayaan, akan tetapi semua guru mata pelajaran
diikut sertakan dalam setiap kegiatan di SMP Salman Al Farisi termasuk pada
kegiatan-kegiatan pengayaan Pendidikan Agama Islam tersebut.

Berdasarkan wawancara dan juga observasi yang peneliti lakukan di SMP
Salman Al Farisi terlihat bagaimana guru mata pelajaran di luar PAI ikut dalam
melaksanakan kegiatan pengayaan. Terlebih dengan diadakannya jam wali kelas
bagi tiap level pendidikan di SMP Salman Al Farisi.

2. Pelaksanaan Pengayaan Pendidikan Agama Islam
a. Program Pembelajaran Pengayaan

1) Kurikulum PAI

Dalam pelaksanaan pembelajarannya, SMP Salman Al Farisi menerapkan
kurikulum yang dirancang dengan memadupadankan kurikulum Kemdiknas dengan
kurikulum Yayasan yang akhirnya menjadi kurikulum khas Salman. Dalam
pelaksanaannya, kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMP Salman Al Farisi
masuk pada pembelajaran pengayaan. Karena, kurikulum yang dipakai memuat
lebih banyak materi dan juga standar kompetensi yang lebih berbobot bagi siswanya
dibanding dengan kurikulum di sekolah umum lainnya.
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Tuntutan kompetensi yang dinaikkan melebihi standar isi pada kurikulum
Kemdiknas oleh SMP Salman Al Farisi bisa dilihat dalam beberapa materi pelajaran
yang diberikan kepada siswa.

2) Kegiatan Kesiswaan

Pelaksanaan pengayaan Pendidikan Agama Islam di smp salman al farisi selain
dengan kurikulum PAI yang diperkaya, juga dengan dilaksanakannya beberapa
kegiatan kesiswaan seperti: Tilāwatī, Taḥfiẓ, Kultum dan Sholat Berjamaah, serta
Jam Wali Kelas.

b. Guru PAI

Dalam pelaksanaan pengayaan Pendidikan Agama Islam di SMP Salman Al
Farisi, guru PAI tentu menjadi orang yang paling penting dalam terlaksananya
pengayaan atau tidak.

Dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, berdasarkan wawancara
dengan guru mata pelajaran PAI, beliau menyebutkan bahwa pembelajaran PAI di
SMP Salman Al Farisi yang dilakukan kebanyakan adalah menuangkan kurikulum
salman ke dalam bentuk pembelajaran yang lebih banyak pada praktik belajar
dibanding dengan memberian materi di dalam kelas.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar anak lebih aktif dan mengamalkan
teori yang diajarkan secara lebih optimal. Guru PAI sebagai orang paling
bertanggung jawab dalam pembelajaran PAI, sedapat mungkin menciptakan nuansa
belajar yang nyaman dan menarik agar siswa senang dalam belajar. Maka dari itu,
beliau lebih sering menggunakan ruang auvi (audio visual) sebagai sarana tempat
belajar yang didukung dengan metode pembelajaran yang lebih variatif.

3. Monitoring Pengayaan Pendidikan Agama Islam
a. Kurikulum PAI

Monitoring pengayaan Pendidikan Agama Islam oleh kepala sekolah terhadap
kurikulum PAI dilakukan salah satunya adalah dengan mengecek proses belajar
mengajar guru PAI maupun guru mata pelajaran lainnya, baik saat pembelajaran di
dalam kelas maupun memonitoring lewat silabus dan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI bahwa proses monitoringnya itu
bisa dilakukan satu kali dalam tiap bulannya. Dengan adanya proses monitoring dari
kepala sekolah, beliau mendapat arahan tentang bagaimana menjalankan kegiatan
belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang telah direncanakan sebelumnya,
sampai pada akhirnya bagaimana tugas guru untuk meramu kurikulum tersebut
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menjadi sebuah proses belajar yang lebih baik dan menarik sehingga menghasilkan
siswa-siswa yang berprestasi.

b. Kegiatan Kesiswaan

Monitoring terhadap kegiatan kesiswaan baik itu tilāwatī, taḥfiẓ, kultum, dan
jam wali kelas, tidak jauh berbeda dengan monitoring terhadap kurikulum. Kepala
sekolah memantau bagaimana jalannya kegiatan tersebut baik secara langsung,
maupun memantau dari hasil siswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

Dengan adanya monitoring dari kepala sekolah sebagai orang yang memiliki
kebijakan, adanya kegiatan-kegiatan keislaman yang menjadi program pengayaan
pendidikan di SMP Salman Al Farisi ini menjadi ukuran tersediri apakah kegiatan
tersebut layak untuk terus dilanjutkan atau tidak, dengan memperhatikan nilai guna
dan juga proses yang terjadi selama diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut di SMP
Salman Al Farisi bagi peningkatan aspek kognitif, psikomotor, dan juga apektif
Pendidikan Agama Islam bagi siswa.

4. Evaluasi Pengayaan Pendidikan Agama Islam

Kepala sekolah sebagai orang yang mempunyai wewenang di sekolah, setelah
melakukan monitoring terhadap program pengayaan Pendidikan Agama Islam yang
dilaksanakan kemudian memberikan evaluasi terhadap program tersebut. Proses
evaluasi program pengayaan biasanya disampaikan pada saat rapat guru atau
yayasan pendidikan Salman Al Farisi menyebutnya dengan forum evaluasi guru.
Forum evaluasi guru ini dilaksanakan di setiap tingkatan termasuk di SMP Salman
Al Farisi yang bertujuan untuk mengkaji dan mendiskusikan berbagai persoalan
seperti masalah akademik siswa, perilaku siswa, masalah umum siswa dan kegiatan
belajar mengajar. Forum evaluasi guru ini dilakukan minimal satu kali dalam satu
semester atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada saat evaluasi guru tersebut kepala sekolah menyampaikan penilaiannya
secara terbuka. Apabila program tersebut ada yang kurang, maka kepala sekolah
memberikan saran dan arahan agar ada perbaikan dari semua pihak yang terkait
dengan program tersebut. Dan tidak jarang pula kepala sekolah memberikan
apresiasi terhadap program yang bagus untuk terus dapat dilanjutkan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah diuraikan pada
bab IV, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pengayaan Pendidikan
Agama Islam yang terjadi di SMP Salman Al Farisi Bandung. Hasil temuan yang
peneliti dapat dari lapangan menunjukkan bahwa SMP Salman Al Farisi Bandung
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memiliki siswa yang mempunyai pengetahuan yang lebih dalam pendidikan
agamanya. Hal tersebut dikarenakan SMP Salman Al Farisi Bandung
mengembangkan pengayaan Pendidikan Agama Islamnya dengan cara
pengembangan kurikulum PAI yang dijadikan sebagai salah satu kurikulum ungulan
yang ada di SMP Salman Al Farisi Bandung.

Selain dari kurikulum PAI yang lebih diperkaya, SMP Salman Al Farisi juga
mengadakan pengayaan pendidikan Islam dengan mengadakan beberapa kegiatan
yang dilaksanakan baik secara rutin maupun tidak sebagai sarana agar siswa dapat
mengamalkan dan membiasakan pendidikan agama yang disampaikan di dalam
kelas.

Perencanaan dari pengayaan Pendidikan Agama Islam di SMP Salman Al Farisi
terbagi pada dua bagian, yaitu 1) perencanaan pada pengembangan kurikulum PAI
yang berdasarkan pada kurikulum Kemdiknas yang digabungkan dengan kurikulum
khas yayasan pendidikan Salman Al Farisi yang dipadukan pada satu rumusan iman,
ilmu, dan amal. Sehingga kurikulum PAI yang ada di Salman Al Farisi memiliki
muatan materi yang lebih berbobot dibanding dengan kurikulum PAI yang ada pada
Kemdiknas; 2) perencanaan pada kegiatan kesiswaan sebagai salah satu penunjang
keberhasilan siswa dalam pembelajaran PAI di sekolah. Kegiatan kesiswaan ini
dirancang pada beberapa faktor, seperti: faktor siswa, baik faktor minat maupun
faktor psikologis lainnya, faktor manfaat edukatif, dan faktor waktu.

Mengenai pelaksanaan pengayaan Pendidikan Agama Islam yang terjadi di
SMP Salman Al Farisi sepertinya peneliti tidak meragukan lagi. Pendidikan Agama
Islam sebagai salah satu kurikulum unggulan mempunyai posisi yang sangat
penting, karena selain pada jam mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam juga
diberikan melalui pengintegrasian mata pelajaran PAI dengan mata pelajaran
lainnya. Selain itu, pengayaan yang dilaksanakan di SMP Salman Al Farisi
dilaksanakan pada kegiatan kesiswaan seperti Tahfiz, Tilawati, Kultum, Sholat
Berjamaah, dan juga Jam Wali Kelas.

Monitoring dari pengayaan Pendidikan Agama Islam yang menjadi tugas dari
kepala sekolah sebagai penaggung jawab terhadap program yang dilaksanakan di
sekolah dengan menetapkan standar pelaksanaan pekerjaan terhadap program, siswa,
dan seluruh guru, karena di SMP Salman Al Farisi bukan hanya guru PAI yang
memiliki tugas untuk memberikan Pendidikan Agama Islam kepada siswa, akan
tetapi juga seluruh guru mata pelajaran.

Dalam proses evaluasi yang dilakukan SMP Salman Al Farisi terhadap
pengayaan Pendidikan Agama Islam, ada beberapa faktor yang mesti diperhatikan
seperti, pertimbangan dari standar evaluasi yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk
perbaikan oleh pihak sekolah terhadap program pengayaan Pendidikan Agama Islam
tersebut.

Secara garis besar, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengayaan Pendidikan
Agama Islam di SMP Salman Al Farisi sangat bagus secara perencanaan dan
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pelaksanaannya, akan tetapi masih terdapat kekurangan dari segi monitoring dan
juga evaluasi yang peneliti tidak temukan dalam bentuk dokumentasi atau tertulis
mengenai monitoring dan juga evaluasi dari program pengayaan Pendidikan Agama
Islam di SMP Salman Al Farisi, sehingga peneliti tidak dapat menggambarkan
mengenai pengayaan Pendidikan Agama Islam di SMP Salman Al Farisi Bandung
secara keseluruhan
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