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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 merupakan sebuah 

amanat yang ketercapaiannya harus diupayakan secara optimal. Dalam UU tersebut pada 

pasal 3 secara eksplisit disebutkan bahwa pendidikan  agama bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan.  

Peran pendidikan agama dalam pembentukan sikap/kartakter peserta didik tidak hanya 

tertumpu pada kegiatan pembelajaran kelas, akan tetapi program keagamaan yang 

dikembangkan di lingkungan sosio-kultural sekolah akan memberi pengaruh yang mendalam 

sebagai proses internalisasi nilai-nilai agama bagi para siswa. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) 

menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan 

suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; 

mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi 

teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan 

yang diberikan kepadanya.   

Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah akan berhasil 

tidak lepas dari peran Kepala Sekolah dan guru PAI serta harus didukung oleh seluruh warga 

sekolah (guru mata pelajaran lain, tenaga kependidikan (tata usaha, penjaga sekolah, 

satpam/keamanan dan tenaga administrasi serta tenaga kependidikan lainnya) dan tak luput 

pula siswa sebagai obyek pendidikan serta instansi terkait. 

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama Islam yang bermutu perlu dilakukan 

pengelolaan yang baik. 

Kepala Sekolah sebagai pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat 

besar dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Peran Kepala Sekolah 

dalam mengembangkan suasana sekolah yang nyaman, kondusif dan relijius dalam proses 

pembelajaran melalui pengelolaan manajerial yang profesional, merupakan kebutuhan utama 

suatu sekolah dalam meraih prestasi sekaligus menghasilkan sumber daya manusia unggul, 

berdaya saing, berjiwa Islami, dan berakhlakul karimah.  

Guru Pendidikan Agama adalah pendidik profesional dengan tujuan utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik. Peran Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah dituntut, tidak saja 

memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat 

memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara baik dan benar, namun juga 
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menanamkan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam sebagai landasan moral, etika, dan akhlak 

mulia, dalam kerangka pembentukan sikap dan watak, serta perilaku akhlakul karimah peserta 

didik melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan serta contoh 

keteladanan (uswah hasanah) yang ditampilkan GPAI dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Peran Warga Sekolah Lain dalam Keberhasilan Pengembangan PAI.  Warga sekolah lain 

seperti, guru mata pelajaran lain, komite sekolah, tenaga kependidikan (tata usaha, 

pustakawan dan laboran, penjaga sekolah, satpam/keamanan dan tenaga administrasi serta 

tenaga kependidikan lainnya)  perlu dikondisikan dengan baik sebagai penunjang dan 

pembentuk suasana belajar bagi keberhasilan PAI di sekolah 

Peran Siswa dalam Keberhasilan Pengembangan PAI. Siswa sebagai obyek pendidikan 

merupakan akhir penilaian dari berhasil atau tidaknya pendidikan agama Islam di Sekolah, 

harus memberi respon yang baik terhadap program-program pengembangan.  

Peran Instansi Terkait dalam Keberhasilan Pengembangan PAI. Bagaimana perhatian 

instasi terkait (seperti : Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah 

Daerah dll) dalam pengembangan dan mendukung  Pendidikan Agama Islam di sekolah 

umum (TK, SD, SMP, SMA, SMK), baik dalam hal penyediaan SDM, dana, sarana, 

penyediaan dan pelatihan guru, maupun dukungan terhadap program-program Direktorat PAI, 

Ditjen Pendis dalam mengembangkan program PAI. 

 

Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dilakukan dengan mengedepankan 

keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan ajaran agama Islam dan 

dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar yang dapat 

mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama Islam.  Proses pembelajaran pendidikan 

agama dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.  sebagaimana PMA No, 

16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dinyatakan  :   

1. Proses pembelajaran intrakurikuler PAI meliputi penyusunan RPP, pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian dan pengawasan untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif 

dan efisien.   

2. Proses pembelajaran ekrakurikuler PAI merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, 

serta perluasan dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilakukan dengan 

tatap muka atau non tatap muka.  

Proses Pembelajaran PAI mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta 

pengamalan ajaran agama Islam dan dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai sumber 

dan media belajar yang dapat mendorong pencapaian tujuan pendidikan agama Islam  

 

Keberhasilan PAI di sekolah didukung oleh keseluruhan aspek meliputi kurikulum, sarana dan 

prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, supervisi, pembiayaan dan manajerial.  Oleh 

karena itu untuk menilkai keberhasilan PAI di sekolah perlu menilai keseluruhan proses 

pembelajaran PAI terhadap pensupervisian, pelaksanaan pembelajaran, obyek atau pendukung 

lain dari keberhasilan PAI tersebut.     
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Sebagai bentuk evaluasi terhadap keberhasilan PAI di sekolah, maka Direktorat Pendidikan 

Agama Islam menyelenggarakan Pemberian Apresiasi kepada Sekolah Pengembang  

Pendidikan Agama Islam (PAI) Unggul Tahun 2015 pada semua jenjang pendidikan : 

a.  Taman Kanak-kanak (TK) 

b.  Sekolah Dasar (SD) 

c.  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

d.  Sekolah Menenah Atas (SMA) 

e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Pelaksana pemilihan/pemberian Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015 adalah 

seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bantul. 

Rumusan mengenai sistem penghargaan/pemberian apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 

2015, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena harus terkait dengan aspirasi dan motivasi 

yang terbangun oleh Kepala Sekolah dan seluruh warga sekolah yang diharapkan menjadi 

bagian dari perbaikan mutu manajemen pendidikan nasional dan manajemen atau pengelolaan 

PAI yang berlandaskan pada sikap produktif dan proaktif,  juga perbaikan pembelajaran dan 

mutu PAI oleh guru dan perbaikan atau peningkatan lingkungan pendukung pengembangan 

PAI   

Sistem penghargaan/pemberian apresiasi dalam bentuk kegiatan ”Apresiasi Sekolah PAI 

Unggulan Tahun 2015” akan diseleksi secara ketat, transparan dan terukur, diharapkan akan 

memberi rasa kebanggaan yang dapat memotivasi para Kepala Sekolah, Guru dan warga 

sekolah untuk menciptakan suasana sekolah yang sehat dan relegious. Sebuah kondisi dan 

suasana religious sekolah yang mampu meningkatkan kreatifitas guru dalam menyampaikan 

metode pembelajaran serta memotivasi dan mendorong siswa untuk berprestasi di berbagai 

bidang, termasuk dalam kegiatan ekstra kurikuler “Rohis” dan pengamalan ajaran agama. 

Pemberian Apresiasi Sekolah PAI Unggulan  Tahun 2015 yang dilaksanakan secara langsung  

ke tingkat nasional adalah salah satu bentuk apresiasi pemerintah pusat, dalam hal ini 

Kementerian Agama RI kepada sekolah yang telah mengembangkan Pendidikan Agama Islam 

disekolahnya, penghargaan pula bagi pelaku pendidik dan tenaga kependidikan serta warga 

sekolah, para pembina/pembimbing/ pengawas/masyarakat yang telah mendukung program 

pengembangan PAI pada sekolah tersebut. Melalui pemilihan atau pemberian Apresiasi kepada 

Sekolah PAI Unggulan, diharapkan kualitas pendidikan PAI dan mutu pembelajaran PAI lebih 

meningkat yang pada akhirnya mampu menjawab tantangan era global yang berbasis 

keunggulan. 

Panduan Tehnis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, proses seleksi dan 

penilaian, sehingga dapat diikuti secara transparan dengan mengacu pada parameter-parameter 

yang terukur agar dapat dievaluasi keabsahannya dan disempurnakan secara 

berkesinambungan. 

 

 

B. Landasan Hukum 

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan “Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015” untuk 

sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah: 
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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaiman telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

S169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301);  

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586),  pasal 36 ayat 1 yang berbunyi : Guru yang berprestasi, 

berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan 

Satyalencana Pendidikan  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) yang telah disempurkan dengan PP Nomor 32 

Tahun 2013;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; Pasal 36 ayat (1) yang 

berbunyi, “Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah 

khusus berhak memperoleh penghargaan.”, 

8. Keputusan Presiden RI Nomor 23 tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu 

Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga.  

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 162 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. 

10. Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 

11. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah  Pada pasal 17 “Pembinaan Guru Pendidikan 

Agama, termasuk Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), secara nasional dilakukan oleh 

Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri (dalam hal ini  untuk GPAI 

dan Pengawas PAI oleh Direktur Jenderal Pendiidkan Islam).  

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang 

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga 

 

C. Definisi 

1. Sekolah Berprestasi Pengembang PAI adalah sekolah atau satuan pendidikan (TK, SD, 

SMP, SMA, SMK) yang secara nyata memperlihatkan prestasi, tata laksana, lingkungan 

sekolah, tatanan sosio-kultural sekolah yang Islami, serta pembelajaran PAI yang 

bermutu.   

2. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan 

pada: 

a. Taman Kanak-kanak (TK) 

b. Sekolah Dasar (SD) 
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c. Sekolah Menegah Pertama (SMP) 

d. Sekolah Menengah Atas (SMA)  

e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

3. Kepala Sekolah PAI Unggulan adalah Kepala Sekolah yang memiliki kebijakan dan 

kemampuan manajerial yang unggul dalam pengembangan PAI di sekolah sehingga 

mampu membangkitkan uforia kehidupan yang religius.  

4. Indikator Keberhasilan Sekolah PAI Unggulan adalah  

a. Memiliki Kebijakan dalam Pengembangan  Program Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah;  

b. Memiliki Sarana Ibadah (masjid, Mushollah, ruang ibadah);  

c. Melaksanakan sholat berjamaah secara rutin di sekolah yang melibatkan semua warga 

sekolah;  

d. Melaksanakan aktifitas membaca Al Qur’an secara rutin  

e. Warga sekolah berbusana muslimah pada hari-hari tertentu; 

f. Membudayakan salam antar warga sekolah;  

g. Melaksanakan Pembelajaran PAI yang menyenangkan (fun learning) dan berbasis 

ICT;  

h. Terciptanya nuansa religius dan tatanan sosio-kultural di lingkungan sekolah  

i. Melaksanakan pembinaan keagamaan siswa (rohis, pesantren kilat, dll.);  

j. Melaksanakan Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI)  

k. Melaksanakan pengajian bagi guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya. 

l. Terdapat jalinan kerjasama kuat dengan pihak lain (orang tua, masyarakat dan 

lembaga keagamaan)  

 

D. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum Penyelenggaraan Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015 adalah 

memacu, memotivasi, meningkatkan wawasan pengetahuan dan profesionalisme Kepala 

Sekolah dan guru PAI secara berkelanjutan untuk melakukan pelaksanaan pengembangan 

program PAI yang berkualitas serta bekerja lebih kreatif untuk menciptakan kinerja yang 

lebih produktif dan inovatif di sekolah. 

2. Tujuan Khusus  

a. Memberi penghargaan kepada sekolah penyelenggara PAI Terbaik. 

b. Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada  kepala sekolah,  guru PAI dan 

warga sekolah  yang secara nyata peduli dalam mengembangkan Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dalam kegiatan pengelolaan PAI di sekolah, sesuai dengan peran masing-

masing. 

c. Meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan Kepala Sekolah dan Guru 

PAI untuk terus belajar dan bekerja lebih cerdas, guna menciptakan kinerja yang lebih 

produktif untuk selalu mengembangkan pendidikan agama Islam pada sekolah.  

d. Mendorong  inovasi dan kreatifitas kepala sekolah dalam menciptakan dan 

mengembangkan PAI serta menciptakan suasana relegious culture di sekolah, 

sehingga tercipta suasana yang kondusif baik  bagi warga sekolah (para pendidik, 

peserta didik dan tenaga kependidikan) serta warga sekolah lainnya.  
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e. Menumbuhkan kebanggaan bagi Kepala Sekolah dan Guru PAI terhadap profesinya 

dan  bertanggung jawab dalam mewujudkan generasi muda (peserta didik) yang 

unggul dalam seluruh aspek kehidupannya 

f. Mendata dan menghimpun program-program pengembangan PAI di sekolah yang 

dapat dijadikan bahan kajian dan rekomendasi dalam pengembangan PAI pada 

sekolah lain. 

 

E. Sasaran, Manfaat, Hasil dan Sifat  

1. Sasaran  

Sehubungan dengan banyaknya jumlah lembaga sekolah, Apresiasi Sekolah PAI Unggulan 

Tahun 2015 ini difokuskan pada Sekolah Negeri sebagai satuan pendidikan  baik pada 

tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK  yang memiliki keunggulan serta memiliki prestasi 

yang dapat dibanggakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir di bidang 

pengembangan PAI di sekolah  

 

2. Manfaat  

Manfaat Penyelenggaraan Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015 : 

a. Termotivasinya Kepala Sekolah dan guru PAI untuk  berkreasi dan berinovasi dalam 

melakukan pengembangan program Pendidikan Agama Islam di sekolah. 

b. Membangun sosio-kultural sekolah yang bernuansa Islami, khususnya dalam 

pengamalan nilai-nilai keislaman di lingkungan sekolah  

c. Meningkatnya kinerja, disiplin, dedikasi dan loyalitas 

d. Meningkatnya harkat, martabat, dan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam 

e. Meningkatkan jaringan kemitraan akademisi pendidikan dan guru Pendidikan Agama 

Islam serta Kepala Sekolah dalam upaya pengembangan program PAI di sekolah 

f. Menjadi sekolah model PAI Unggulan dan memberi imbas atau berbagi kepada 

sekolah-sekolah di sekitarnya.  

 

3. Hasil  

Hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 

2015 adalah terpilihnya Sekolah yang berprestasi/unggul dalam pengembangan PAI tingkat 

Kabupaten Tahun 2015 pada jenjang pendidikan: 

a. Taman Kanak-kanak   =   3  Sekolah 

b. Sekolah Dasar (SD)   =   3  Sekolah 

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) =   3  Sekolah 

d. Sekolah Menengah Atas (SMA) =   3  Sekolah 

e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) =   3  Sekolah 

 

4. Sifat dan Azas 

Sifat pemberian apresiasi :  

a. Sebagai bentuk penghargaan Pemerintah c.q. Kementerian Agama Kabupaten Bantul  

kepada  sekolah  yang unggul  dalam  mengembangkan pendidikan agama Islam di 

sekolah 
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b. Bersifat kompetitif untuk semua sekolah negeri (SD, SMP, SMA dan SMK) serta TK 

seluruh Indonesia, yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti program ini. 

 

Sifat Penilaian :  

a. Objektif      : dilaksanakan secara obyektif, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar 

penilaian yang ditetapkan. 

b. Transparan : memberikan peluang kepada semua pemangku kepentingan untuk 

memperoleh akses informasi tentang penilaian dan penetapan predikat berprestasi. 

c. Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan 

pendidikan, baik secara akademik maupun administratif.  

 

Azas pemberian apresiasi : 

a. Asas penghargaan :  penghargaan (reward) sebagai wujud perhatian, pengakuan, dan 

rasa terima kasih dari pemerintah. 

b. Asas keadilan : didasarkan pada pertimbangan tingkat prestasi, pengabdian, dedikasi, 

dan loyalitas. 

c. Asas akuntabilitas : dilaksanakan terbuka, objektif, dan jujur dengan 

mengikutsertakan semua pihak yang relevan. 

d. Asas transparansi : penilaian secara objektif dan terbuka.  

e. Asas motivasi dan promosi :  mendorong dan meningkatkan kinerja, pengabdian, 

kesetiaan, kedisiplinan, dedikasi dan loyalitas, yang dapat meningkatkan karier kepala 

sekolah.  

f. Asas non-diskriminasi : semua sekolah di seluruh wilayah NKRI mendapat 

kesempatan yang sama.  

g. Asas profesionalisme: didasarkan pada kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya secara kreatif dan inovatif. 
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BAB II 

PESERTA, PROSES SELEKSI,  

KEPANITIAAN, TIM VISITASI, DAN TIM PENILAI 

 

 

A. Persyaratan Peserta 

Peserta Apresiasi Sekolah PAI Unggulan  Tahun 2015 adalah Taman Kanak-kanak (TK), 

Satuan Pendidikan Negeri pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) . 

Sekolah yang mengajukan sebagai peserta Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015, 

minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut   : 

1. Syarat Umum 

a. Sekolah Negeri dengan jenjang  SD, SMP, SMA dan SMK, kecuali TK;. 

b. Mempunyai  Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);  

c. Memiliki keunggulan dalam pengembangan program PAI; 

d. Mempunyai prestasi/penilaian baik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dalam 

penyelenggaraan dan pengembangan PAI; 

e. Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota setempat (dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama) untuk mengikuti Pemilihan 

Apresiasi Sekolah  PAI Unggulan Tahun 2015.  

 

2. Syarat Khusus 

a. Memiliki Sarana Ibadah (masjid, Mushollah); 

b. Jumlah murid minimal 70 % beragama Islam;  

c. Jumlah Guru PAI yang mencukupi 

d. Diajukan oleh Kemenag Kabupaten/ Kota untuk mewakili daerahnya. 

e. Memenuhi Administrasi Pemilihan dan Prasyarat yang diminta panitia (dokumen 

yang diminta panitia) 

f. Memiliki/menetapkan  kebijakan-kebijakan dalam Pengembangan Program 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, diantaranya :  

 Mempunyai program-program khusus keagamaan dan  pendidikan agama Islam 

yang diandalkan; 

 Melaksanakan sholat berjamaah secara rutin di sekolah yang melibatkan semua  

warga sekolah;  

 Warga sekolah berbusana muslimah pada hari-hari tertentu; 
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 Membudayakan salam antar warga sekolah;  

 Memiliki program Baca Tulis Alquran (BTQ); 

 Melaksanakan Pembelajaran PAI yang menyenangkan (fun learning) dan 

berbasis ICT;  

 Mampu menciptakan keharmonisan kehidupan antar umat beragama secara 

baik.
 
 

 Melaksanakan pembinaan keagamaan siswa (rohis, pesantren kilat, dll.);  

 Melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam 

 Melaksanakan pengajian bagi guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya.  

 Memiliki prestasi yang menonjol dalam proses pembelajaran dan kegiatan PAI 

(baik prestasi sekolah, guru PAI, siswa di bidang PAI) 

 

B. Proses Seleksi  

Secara garis besar pemilihan/pemberian “Apreasiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015” 

melalui 3 tahapan yaitu : 

 1. Tahap awal:   

a.  Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota menetapkan dan mengajukan sekolah-

sekolah terbaik terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam dengan 

menyertakan dokumen/profil sekolah dan menyertakan informasi program-program 

pengembangan PAI di sekolah dan berkas lainnya.   Setiap Kabupaten/ Kota dapat 

mengirimkan atau mewakilkan Sekolah PAI Unggulan di wilayahnya  paling banyak 

terdiri dari : 

-  tingkat TK  2  sekolah 

-  tingkat SD  2  sekolah 

-  tingkat SMP   2  sekolah  

-  tingkat SMA   2  sekolah 

-  tingkat SMK   2  sekolah  

 

b.    Semua berkas dan dokumen Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015 dikirim 

       kepada: 

PANITIA APRESIASI  SEKOLAH  PAI UNGGULAN  TAHUN 2015 

Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 16 Trirenggo Bantul 55714. 

 

c.  Berkas yang dikirimkan ke panitia Tingkat Kabupaten terdiri: 

1) Profil Sekolah, termasuk visi dan misi pendidikan  

2) Data Pendukung meliputi :  

-  data fisik sekolah (alamat, lokasi, keberadaan musholah, perpustakaan PAI dll) 

-   data jumlah guru keseluruhan 

-   data personal guru PAI  

-   data  jumlah murid per kelas berdasarkan agama. 
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-  foto copy dan foto sertifikat/piala yang pernah didapat sekelolah pada bidang 

pengembangan PAI 

3) Program-program pengembangan PAI dan penjelasan masing-masing program 

(penjelasan tujuan, kompetensi yang diharapkan, tehnis pelaksanaan, foto-foto dll) 

4) Video/Foto-foto pengembangan PAI yang telah dikembangkan dan situasi 

keharmonisan keagamaan di sekolah yang bersangkutan.  

5) Makalah bidang manajemen pengelolaan dan pengembangan PAI di sekolahnya 

(best practice) yang dibuat oleh Kepala Sekolah termasuk paparan mengenai 

masing-masing program yang telah dikembangkan. (3 rangkap), ditulis dengan 

ketentuan; 

a) Makalah ditulis minimal 15 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 

1.5 dan menggunakan font 12 Times New Roman  

b) Tulisan berisi ringkasan, pendahuluan, tujuan, kajian pustaka, pembahasan 

tentang manajemen pengelolaan dan pengembangan PAI di sekolah dan 

kesimpulan 

c) Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik. 

d) Kerangka penulisan terlampir   

6) Bahan presentasi dalam bentuk power point untuk dipresentasikan. Presentasi 

menggunakan LCD-komputer.  Bahan Presentasi dapat didukung dengan video 

atau gambar-gambar yang mendukung. 

7) Biodata Kepala Sekolah  

8) Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota setempat 

9) Pengiriman berkas paling lambat tanggal 15 Juni 2015                   

10) Berkas dokumen yang dikirim ke panitia dijilid dengan sampul berwarna; 

a) Kepala Taman Kanak-kanak  = Kuning 

b) Kepala Sekolah SD    = Merah 

c) Kepala Sekolah SMP     = Biru 

d) Kepala Sekolah SMA   = Hijau 

e) Kepala Sekolah SMK     = Abu-abu 

Format Isian Data Base Sekolah dan Biodata Kepala Sekolah  terlampir.  

 

  2.  Tahap Kedua (Tahap Verifikasi dan Visitasi)  

Verifikasi dan Visitasi data lapangan dilakukan terhadap sekolah peserta Apresiasi Sekolah 

PAI Unggulan yang telah diajukan, dengan menugaskan oleh Tim Visitasi dan Verifikasi 

yang ditunjuk oleh Kepada Seksi PAIS, yang terdiri dari unsur pakar pendidikan, Stake 

holder (pejabat), pengawas pendidikan agama Islam 

Penilaian visitasi dan verifikasi  lapangan menggunakan instrumen visitasi dan verifikasi 

yang disiapkan panitia.   Instrumen ditujukan kepada Kepala Sekolah, Guru PAI, Tenaga 

Pendidik lainnya, Siswa, Komite Sekolah,  termasuk observasi terhadap budaya sekolah 

yang bernuansa Islami. 

Penilaian juga dilakukan secara  penilaian langsung terhadap sekolah atau wawancara 

dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan/staf lainnya, siswa dan warga di 

lingkungan sekolah.   
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Dari hasil visitasi dan verifikasi lapangan, akan ditetapkan 10 nominator pada masing-

masing tingkatan. 

 

             3.  Tahap Akhir (Grand Final). 

Peserta Apresiasi Sekolah  PAI Unggulan Tahun 2015 untuk setiap jenjang TK, SD, SMP, 

SMA, dan SMK; Kepala Sekolahnya akan dipanggil Kementerian Agama Kabupaten 

Bantul untuk mengikuti wawancara serta mempresentasikan  pengembangan PAI di 

sekolah (best practice) masing-masing dihadapan Tim Penilai pemilihan/pemberian 

Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015.    

Nominator menyerahkan 3 eksemplar makalah bidang manajemen pengelolaan dan 

pengembangan PAI di sekolahnya (best practice) dalam bentuk power point untuk 

dipresentasikan dengan menggunakan LCD-komputer dilanjutkan dengan tanya jawab 

oleh Tim Penilai  

Tim Penilai dibagi menjadi 5 tim, yaitu tim Tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang 

ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.  Tim Penilai  

terdiri dari : Para Pakar Pendidikan dan Stake Holder/Pimpinan atau Pengambil Kebijakan 

di bidang PAI. Dari tahap akhir ini kemudian akan ditetapkan 3 (tiga) sekolah pemenang 

pada masing-masing jenjang; yakni Peringkat I, II, III. 

  

C. Kepanitiaan, Tim Visitasi  dan  Tim Penilai 

1. Kepanitiaan 

a. Susunan Kepanitiaan 

Program pemberian apreasiasi kepada Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015 merupakan 

rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama 

RI. Susunan kepanitiaannya dibentuk dengan Keputusan  Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Bantul. 

b. Tugas Panitia  

Panitia pusat secara umum bertugas mengawal seluruh kegiatan proses 

pemilihan/seleksi  dan memberi bantuan teknis apabila diperlukan. 

Tugas Panitia dapat dirinci sebagaimana berikut: 

1) Mensosialisasikan dan menginformasikan  kegiatan “Apresiasi Sekolah PAI 

Unggulan Tahun 2015 melalui  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. 

2) Menerima berkas dan dokumen yang diajukan oleh Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota, membantu tim juri terhadap penilaian 

3) Membantu pengolahan data dalam proses penilaian. 

4) Melayani kebutuhan tehnis juri, tim visitasi dan verifikasi dalam proses penilaian 

dari awal sampai akhir 

5) Meneruskan dan membuat draft penetapan pemenang Sekolah PAI Unggulan 

Tahun 2015 Peringkat I, II, dan III;  untuk semua kelompok (TK, SD, SMP, SMA 

dan SMK) untuk ditetapkan sebagai pemenang oleh  Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Bantul. 
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2. Tim Visitasi dan Verifikasi 

Tim Visitasi dan Verifikasi adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Bantul untuk melakukan visitasi dan verifikasi data faktual serta 

penilaian langsung terhadap nominator pemenang ke lapangan.  Dalam pelaksanaannya 

visitasi dan verifikasi data lapangan menggunakan instrumen/form-form yang telah 

disiapkan, hasil wawancara dan hasil pandangan mata (foto-foto dll). Hasil visitasi dan 

verifikasi dilaporkan ke panitia untuk mendapat respon dan penilaian dari tim penilai.  

Hasil  Visitasi Verifikasi dan penilaian langsung ke lapangan menjadi satu kesatuan dalam 

proses penilaian kegiatan “Apresiasi Sekolah PAI Ungulan Tahun 2015”. 

 

3. Tim Penilai 

Tim Penilai dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Bantul, yang terdiri dari stake holder di lingkungan Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Bantul, Pakar Pendidikan dan Tim Ahli.   

Tim Penilai bertugas : 

a. melakukan penilaian terhadap dokumen, hasil visitasi verifikasi lapangan dan 

pemaparan serta wawancara dengan Kepala Sekolah;  

b. mengajukan calon pemenang kepada Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Bantul untuk ditetapkan sebagai pemenang. Tim penilai dibentuk untuk 

setiap jenjang (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) 

 

D. Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota 

Agar pelaksanaan pemilihan/pemberian Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015 

berlangsung dengan baik dan lancar, maka diperlukan dukungan penuh dari Kementerian 

Agama  Kabupaten/Kota.  Diantaranya dalam hal :  

1. Menyosialisasikan kegiatan Apresiasi Sekolah Pengembang  PAI  Tahun 2015  untuk 

semua tingkat (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) di lingkungan masing-masing. 

2. Mendata sekolah-sekolah (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) memiliki program 

pengembangan PAI yang ada di wilayahnya 

3. Menetapkan dan mengirimkan/mengajukan sekolah terbaik  pengembang PAI terbaik di 

wilayahnya, masing-masing maksimal 2 atau minimal 1 buah sekolah pada setiap 

tingkatan sebagai peserta Apresiasi  Sekolah Pengembang PAI Tahun 2015 

4. Membantu secara teknis pelaksanaan visitasi dan verifikasi oleh Tim Pusat ke sekolah 

sasaran di wilayahnya.  
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BAB  III 

SISTEM PENILAIAN 

 

 

A. Kisi-kisi Penilaian 

Skema Kisi-kisi Penilaian dibagi menjadi 3 tahapan sesuai dengan tahapan proses penilaian 

atau seleksi, yaitu : 

1. Penilaian Dokumen : kelengkapan dokumen dan penilaian terhadap data penunjang (video, 

gambar, paparan program, visi dan misi, prestasi dan hasil belajar siswa dll) dan penilaian 

secara umum. 

2. Penilaian  visitasi dan verifikasi : penilaian langsung ke sekolah, skoring dari instrumen 

yang diisi kepala sekolah, guru PAI, tenaga kependidikan/staf lain, siswa, masyarakat 

lingkungan atau komite. Ditambah penilaian dengan wawancara terhadap kepala sekolah, 

GPAI sebagai pelaku pengembangan PAI di sekolah, siswa sebagai obyek. 

3. Penilaian Presentasi dan Wawancara kepada Kepala Sekolah. 

 

2.30.a.a.B. Aspek Penilaian 

1. Penilaian Dokumen 

Penilaian umum terhadap sekolah PAI unggulan yang diajukan dengan melihat dokumen 

dan data penunjang yang diajukan. Aspek yang dinilai : 

 Visi dan misi pendidikan  .................................................................  bobot  10  

 Program-program yang telah berjalan................................................ bobot  20 

 Daya dukung SDM dan lingkungan................................................... bobot  20 

 Prestasi Sekolah/Siswa yang telah dicapai......................................... bobot  20 

 Hasil belajar  siswa (Ulangan/Ujian Semester/Ujian Sekolah..........   bobot  30 

2. Visitasi Lapangan 

Penilaian Fisik : 

Penilaian lapangan menggunakan Instrumen, meliputi : 

       a. Penilaian terhadap sarana ibadah (masjid/musholah, ruang ibadah) :  

           kecukupan, kebersihan, keterpakaian.  

       b. Penilaian terhadap  sarana dan prasarana PAI, seperti Lab PAI, perpustakaan,  

          dan alat peraga PAI lainnya, terhadap kecukupan, kelayakan, kebersihan  

                      dan keterpakaian. 

3. Penilaian Kepala Sekolah 

Penilaian kepada Kepala Sekolah menggunakan instrumen dengan kisi-kisi : 

        a. Penetapan Visi dan Misi Sekolah 

        b. Bentuk Kebijakan Pengelolaan PAI di Sekolah  

  c.Peran Kepala Sekolah dalam membina dan mensupervisor Program    

     Pengembangan PAI di Sekolah 

4. Penilaian Guru PAI 

Penilaian terhadap Guru PAI menggunakan instrumen dengan kisi-kisi : 

       a.Pengelolaan Proses Pembelajaran PAI Intrakurikuler, khususnya fun learning 

          dan pembelajaran PAI berbasis ICT 

      b.Pengelolaan dan Pembinaan terhadap pengembangan PAI pada kegiatan  

         Ekstrakurikuler  
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      c.Tingkat pengembangan diri guru PAI 

      d.Proses Evaluasi terhadap anak didik (adanya remedial, adanya pembelajaran khusus 

         terhadap prestasi yang rendah dll) 

5. Penilaian terhadap tenaga pendidik lain/staf atau warga sekolah lainnya 

Penilaian terhadap tenaga pendidik lain/staf/warga sekolah lain terhadap 

pengembangan PAI di sekolah, menggunakan instrumen dengan kisi-kisi : 

 a.Kepedulian dan keikutsertaan serta perannya terhadap program-program 

    pengembangan PAI di sekolah 

       b.Mengaitkan pendidikan agama dalam mata pelajaran yang diajarkan. 

6. Penilaian terhadap prestasi dan hasil belajar siswa : 

Penilaian terhadap prestasi dan hasil belajar siswa menggunakan instrumen dengan 

kisi-kisi : 

       a.Prestasi Belajar Siswa secara akademik 

       b.Prestasi Siswa Non Akademik  

       c.Keikutsertaan dalam kegiatan Ektrakurikuler 

       d.Keterampilan di bidang PAI (tingkat kepandaian membaca Al Qur’an, berdiskusi,  

          pidato, menjadi mam dll) 

       e.Tingkat interest/perhatian/kesenangan terhadap mata pelajaran PAI 

7. Observasi terhadap budaya sekolah  

Penilaian/observasi terhadap menerapan kebiasaan etika dan budaya keislaman 

menggunakan  instrumen dengan kisi-kisi “ 

             a.Pembudayaan salam olah warga sekolah  

       b.Sholat berjamaah semua warga sekolah  

       c.Tadarrus alquran oleh peserta didik  

       d.Berbusana muslimah oleh semua warga sekolah  

        e.Perrgaulan antar peserta didik  dan  antar seluruh warga sekolah yang  

           mencerminkan batas-batas syari’at.  

 

NOMO

R 

ASPEK BOBOT 

1. Penilaian fisik 10 % 

2. Penilaian Kepala Sekolah dan Manajemen Sekolah 15 % 

3. Penilaian Guru PAI a.20 % 

4. Penilaian Terhadap Daya Dukung Pendidik dan Tenaga 

Pendidikan lain, Staf dan Warga Sekolah lain 

10 % 

5. Penilaian Prestasi dan Hasil Belajar Siswa 20 % 

6. Observasi Terhadap Budaya Sekolah  25 % 

 

2. Presentasi dan Wawancara 

Para nominator menyerahkan 3 exemplar makalah bidang manajemen pengelolaan dan 

pengembangan PAI di sekolahnya (best practice) dalam bentuk power point untuk 

dipresentasikan dengan menggunakan LCD-komputer dilanjutkan dengan tanya jawab 

oleh Tim Penilai 
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Aspek yang dinilai meliputi : 

NOMOR  ASPEK  BOBOT  

1.  Substansi  

Manajemen pengelolaan program PAI  

Kesempurnaan program (best practice)  

Kebermanfaatan  

Relevansi  

40%  

2.  Sumbangan Pemecahan Masalah  

Penyelesaian masalah  

Pengembangan PAI  

Penguatan kelembagaan  

Peningkatan mutu PAI  

30%  

3.  Penampilan dalam Presentasi  

Kelancaran Penyampaian gagasan 

Kelengkapan bahan presentasi (gambar, video, dll.)  

Kejelasan penuangan gagasan  

Konsistensi  

Argumentasi  

30%  

 

i. Nilai Akhir 

Nilai akhir diperoleh berdasarkan ketentuan berikut: 

a.   80 % dari hasil visitasi lapangan 

b.   20 % dari presentasi dan wawancara 

 

D.  Penetapan Pemenang  

Penetapan Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015 dan Penerima Piagam peringkat I, II dan III 

Tingkat Kabupaten untuk kelompok, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. 
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BAB IV 

BENTUK PENGHARGAAN 

 

Apresiasi kepada pemenang lomba “Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015” akan diberikan 

oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Cq. Seksi Pendidikan Agama Islam  

melalui Panitia Pemilihan Sekolah PAI Unggulan Tingkat Kabupaten Tahun 2015 dengan  

menyediakan penghargaan  untuk pemenang semua jenjang (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) 

dengan ketentuan Pemenang Apresiasi Sekolah Pengembang PAI terdiri dari Pemenang I, II, III  

akan mendapat penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan uang pembinaan. 
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BAB V 

 ALUR DAN WAKTU KEGIATAN  

SERTA PEMBIAYAAN 

A. Alur Kegiatan 

1. Pengiriman Surat Edaran/Pengumuman dan pedoman/panduan ke daerah (langsung dan 

wesite) serta  Sosialisasi  

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  menetapkan dan 

mengirimkan/mengajukan nama-nama Sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK) berserta 

dokumen pendukung “Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015” dari wilayahnya 

masing-masing kepada Panitia;  

3. Penilaiaian dokumen dan data pendukung 

4. Penetapan sekolah peserta yang akan dilakukan visitasi dan verifikasi data faktual. 

5. Visitasi dan verifikasi  data faktual ke lapangan melalui peninjauan langsung 

pengembangan PAI di sekolah dan wawancara oleh Tim Visitasi dan Verifikasi. 

6. Pengolahan hasil dan penilaian visitasi dan verifikasi serta data tambahan lapangan.  

7. Penetapan Nominator Pemenang Apreasiasi Sekolah PAI Unggulan Tahun 2015  

8. Pelaksanaan Presentasi dan Wawancara  kepada Kepala Sekolah. 

9. Penetapan Pemenang Apresiasi Sekolah PAI Unggulan  Tahun 2015 

B. Waktu Tahapan Kegiatan 

Waktu dan alur kegiatan Penyelenggaraan Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tingkat 

Kabupaten Tahun 2015 diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut: 

 

NO TAHAPAN KERJA RENCANA TANGGAL PENANGGUNG 

JAWAB 

1 Sosialisasi ke GPAI 28 Mei 2015 Panitia 

2 Penyusunan dokumen/ bahan-bahan 

Penilaian untuk peserta 

1 – 10 Juni 2015 Peserta 

3 Penerimaan dokumen/ bahan-bahan 

Penilaian 

11 – 15 Juni 2015 Panitia 

4 Penilaian  dokumen/ bahan-bahan 

Penilaian 

16 – 20 Juni 2015 Tim Juri 

5 Presentasi peserta lomba di hadapan tim 

Juri 

22 Juni 2015 Tim Juri 
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6 Penetapan pemenang Apresisiasi  25 Juni 2015 Tim Juri dan 

Panitia 

7 Penyerahan Tropi Apresiasi 29 Juni 2015 Panitia 

 

C. Biaya 

Biaya proses seleksi mulai dari persiapan, seleksi dokumen, visitasi dan verifikasi data faktual 

ke daerah, grand final dan penganugerahan penghargaan ditanggung oleh DIPA Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Bantul. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Panduan ini menjadi acuan bagi Peserta, Pelaksana, dan Tim Penilai penyelengaraan  pemberian 

Apresiasi Sekolah PAI Unggulan Tingkat Kabupaten Tahun 2015. 

Kegiatan pemilihan ini merupakan bagian ikhtiar untuk memberikan apresiasi terhadap  sekolah 

yang telah unggul mengembangkaan Pendidikan Agama Islam di sekolah. Hal ini juga diharapkan 

adanya “Pretasi Terbaik” sekolah dalam pengelolaan keberagamaan khususnya PAI yang dapat 

dicontoh dan dikembangkan oleh sekolah-sekolah lain. 

Sejalan dengan itu, adanya pemberian Apresiasi Sekolah  PAI Unggulan Tahun 2015 ini bukan 

sekedar mencari pemenang, namun yang lebih penting adalah menyadarkan kembali bahwa 

mendidik siswa bukan hanya kewajiban Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), tetapi kewajiban 

seluruh guru, termasuk Kepala Sekolah bersama warga sekolah yang lain, bahkan warga 

masyarakat. Jika semua memerankan fungsinya dengan baik, otomatis suasana kondusif sekolah, 

khususnya pembelajaran berjalan dengan baik, yang pada akhirnya berkorelasi positif menjadi 

sekolah unggul dan prestatif.     

Hal-hal teknis lainnya yang belum tercantum dalam panduan pemilihan ini, akan diatur kemudian. 

 

 

                    Bantul,    Mei 2015 

        

An KEPALA 

Kepala Seksi PAIS 

 

 

 

Drs.H. Rohyadi, MA 
 

                                                                                                                         NIP. 19640721198503 1008 


