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MANAJEMEN PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM BERWAWASAN 

LINGKUNGAN HIDUP DI KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH  

KUNDEN DAN KELOMPOK BERMAIN ANIQU KIDS INTERNASIONAL 

PRE-SCHOOL KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 

Abstrak 

Pembelajaran Agama Islam berwawasan Lingkungan hidup harus disampaikan 

sejak usia dini terlebih pada kelomok bermain sebagai satuan pendidikan non-

formal yang memberi pelayanan pendidikan yang meletakkkan dasar 

pembentukan karakter anak – anak bangsa. Minimnya inovasi penyampaian 

pembelajaranAgama Islam berwawasan lingkungan hidup yang berintegrasi dan 

berkeinambungan, kurangnya pemahaman paedagogik dari pendidik dan kurang 

sesuainya guru dengan bidangnnya serta sulitnya dalam mengaplikasikan pada 

peserta didik Kelompok Bermain yang suka bermain, sulit diatur, sulit 

konsentrasi, manja dan belum mandiri tentu memberikan tantangan pada guru dan 

penyelenggara pendidikan usia kelompok bermain untuk mengelola dengan 

manajemen yang baik. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis 

manajemen sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan, penyelenggara, orang tua,masyarakat dan dinas pendidikan dalam 

menentukan arah kebijakan selanjutnya untuk peningkatan mutu pendidikan 

Agama Islam berwawasan lingkungan hidup. Jenis penelitian ini bersifat 

deskriptifkualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data terbagi 

menjadi data primer dan sekunder. Objeknya dalah pembelajaran Agama Islam 

Berwawasan lingkungan hidup di Kelompok Bermain Aisyiyah dan Kelompok 

Bermain Aniqu Kids . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 1). 

Wawancara. 2). Dokumentasi , 3). Observasi. Validitas data penulis gunakan 

trianggulasisumber data dan analsis data menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Fungsi manajemen sebagai perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakkan dan pengendalian.Pembelajaran Agama Islam bertujuan 

menanamtumbuhkan rasa keumanan yang kuat, menanamkembangakan semangat 

beramal dan berakhlaqul karimah, menumbuhkan semangat pengelolaan alam. 

Metode Pembelajaran Agama  Islam terdiri dari pembiasaan , keteladanan, 

perumpamaan, kisah, tahghib dan Tarhib. Wawasan Lingkunan hidup ada dua 

proyeksi penting yakni infrastruktur dan kultur sekolah dan diaplikasikan dalam 

tiga langkah stategis yakni bidang kurikuler , ekstrakurikuler dan pengelolaan 

lingkungan sekolah. Kelompok Bermain memberikan pelayanan pendidikan 

dengan tetap mengedepankan konsep bermain dan belajar. 

Kata kunci : manajemen, pembelajaran agama islam, berwawasan lingkungan 

hidup, kelompok bermain. 

Abstract 

Environmental-based Islamic religious learning must be conveyed from an early 

age, especially to play groups as non-formal education units that provide 

educational services that lay the foundation for the character building of the 

nation's children. The lack of innovation in the delivery of Islamic religious 
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learning that is integrated and sustainable, the lack of pedagogical understanding 

from educators and the teacher's inadequacy with their fields and difficulty in 

applying them to Play Group students who like to play, are difficult to control, 

difficult to concentrate, spoiled and not independent certainly provide challenges. 

on teachers and administrators of age groups play to manage with good 

management. This study aims to describe and analyze management as the 

development of knowledge for educators and education personnel, administrators, 

parents, the community and the education office in determining the next policy 

direction for improving the quality of Islamic education with an environmental 

perspective. This type of research is descriptive-qualitative with a 

phenomenological approach. Data sources are divided into primary and secondary 

data. The object is learning environmentally oriented Islam in the Aisyiyah Play 

Group and Aniqu Kids Play Group. The data collection technique is done by 1). 

Interview. 2). Documentation, 3). Observation. The validity of the data the authors 

used triangulation of data sources and data analysis using qualitative descriptive 

methods. The function of management is as planning, organizing, mobilizing and 

controlling. Islamic Studies aims at cultivating a strong sense of security, 

cultivating a spirit of charity and morality, fostering a spirit of natural 

management. The Islamic Religion Learning Method consists of habituation, 

exemplary, parables, stories, tahghib and Tarhib. There are two important 

projections on the environment, namely infrastructure and school culture and they 

are applied in three strategic steps, namely the fields of curricular, extracurricular 

activities and management of the school environment. Playgroups provide 

educational services while promoting the concept of play and learning. 

 

Keywords: management, islamic learning, environmental insight, playgroup. 

 

1. PENDAHULUAN 

 Manajemen pembelajaran Agama Islam Berwawasan lingkungan hidup harus 

dilaksanakan sedini mungkin kepada anak – anak terutama pada layanan 

pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain. Kecenderungan kelompok bermain 

yang naknya masih Manja belum mandiri, maunya menang sendiri, sulit 

konsentrasi, bergerak aktif dan suka dengan permainan bebas berinteraksi dengan 

alam bebas lingkungan sekitar. Karakter anak usiaa kelompok berfmain yang 

demikian menuntut penyampaiannya  harus dikemas secara menarik dan inovatif. 

Hal ini yang mendorong harus diadakan manajemen pembelajaran Agama Islam 

berwawasan lingkungan hidup, untuk memudahkan langkah pelaksanaanya dan 

bisa digunakan sebagai acuan tolok ukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan pada satuan pendidikan Kelompok Bermain. 
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Pada era global seperti saat sekarang ini Pendidikan Agama Islam pada 

anak usia pra sekolah mendapatkan tuntutan yang sangat signifikan dalam rangka 

menjawab tantangan zaman yang bebas tanpa batas karena kecepatan alih ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pengaruh lingkungan dimana anak –anak  hidup. 

Kenyataan di lingkungan pendidikan sendiri pelajaran Agama Islam hanya 

diberikan ruang yang sedikit hanya 2 jam dari 1 minggu pelajaran. Masih banyak 

layanan Kelompok Bermain yang menerapkan seperti ini. Permasalahan tingkat 

pemahaman yang rendah juga dari para pendidik dalam mengaplikasikan 

pendidikan Agama Islam yang dikaitkan dengan gejala alam semesta merupakan 

tanda – tanda kebesaran Allah SWT.  

Permasalahan rendahnya penyampaian pendidikan Agama Islam yang 

terakumulasi  dengan permainan dan lingkungan sekitar dari pihak pendidik dan 

praktisi pendidikan anak usia dini dikarenaka sedikitnya pemahaman paedagogik 

dari pendidik dan kompetensi  yang kurang sesuai dengan bidangnya. Kelompok 

Bermain Aisyiyah memiliki lingkungan alam sekitar Sekolah yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran Agama Islam pada anak usia dini, namun 

harus ditingkatkan dalam pengelolaannya.  

Sedangakan Kelompok Bermain Aniqu kids International Preschool tidak 

mempunyai lahan alam, Namun Kelompok Bermain ini lebih mengedepankan 

menciptakan atau berkunjung di alam bebas, untuk mengaplikasikan kegiatan – 

kegiatan permainan untuk memperkenalkan pendidikan Islam kepada peserta 

didiknya.  

Permasalahan rendahnya penyampaian pendidikan Agama Islam yang 

terakumulasi  dengan permainan dan lingkungan sekitar dari pihak pendidik dan 

praktisi pendidikan anak usia dini dikarenaka sedikitnya pemahaman paedagogik 

dari pendidik dan kompetensi  yang kurang sesuai dengan bidangnya. Kelompok 

Bermain Aisyiyah memiliki lingkungan alam sekitar Sekolah yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran Agama Islam pada anak usia dini, namun 

harus ditingkatkan dalam pengelolaannya.  

Sedangakan Kelompok Bermain Aniqu kids tidak mempunyai lahan alam 

yang memadai, namun Kelompok Bermain ini lebih mengedepankan menciptakan 
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atau berkunjung di alam bebas, untuk mengaplikasikan kegiatan – kegiatan 

permainan untuk memperkenalkan pendidikan Islam kepada peserta didiknya.  

 

2. METODE  

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitiankualitatif, termasuk 

jenis penelitian lapangan, penulis deskripsikan secara rinci lengkap dan realistis 

serta menggunakan pendekatan fenomenologi, fakta peristiwa yang terjadi di 

Kelompok Bermain Aisyiyah dan Kelompok Bermain Aniqu Kids. Sumber data 

penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti lansung dari 

obyek, dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak lansung dari obyeknya tetapi 

dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Pengambilan data sekunder penulis 

lakukan dengan studi dokumen yang penulis dapatka selama meneliti. Objeknya 

adalah pembelajaran Agama Islam Berwawasan lingkungan hidup di Kelompok 

Bermain Aisyiyah dan Kelompok Bermain Aniqu Kids . Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan 1). Wawancara. 2). Dokumentasi , 3). Observasi. Validitas 

data penulis gunakan trianggulasi sumber data dan analsis data menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perencanaan Pembelajaran Agama Islam Berwawasan Lingkungan 

Hidup di Kelompok Berman Aisyiyah dan Kelompok Bermain Aniqu 

Kids Kunden Blora  

3.1.1 Kelompok Bermain Aisyiyah Kunden Blora  

Kelompok Bermain Aisyiyah kunden Blora melaksanakan perencanaan 

Pembelajaran Agama Islam bernuansa lingkungan hidup pada waktu setahun 

pembelajaran efektif dilaksanakan maksiman satu bulan sebelum ganti yahun 

pelajaran baru. Perencanaannya disusun dengan rapi  dan terinci berupa Satuan 

Tingkat Pencapaian Anak berupa Kurikulum yang mencakup dari promes-promes, 

RPPM dan RPPH serta serangkaian administrasi lainnya.   
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3.1.2 Kelompok Bermain Aniqu Kids Internasional Pre school Kabupaten Blora  

Perencanaan Pembelajaran Agama Islam berwawasan lingkungan di Kelompok 

Bermain Aniqu Kids Internasional Pre school Kabupaten Blora di Kelompok 

Bermain Aniqu Kids Internasional Preschool ada namun belum tersusun secara 

sistematis sesuai Satuan Tingkkat Pencapaian anak karena Yayasan ini tergolong 

baru dan menyadur dari berbagai lembaga pendidikan PAUD dari Luar Negeri 

dan dalam negeri. Sehingga perumusannya masih harus dikaji. Komponen-

komponen perencanaan pembelajaran Agama Islam berwawasan lingkungan 

hidup baru di akumulasi untuk disusun menjadi dokumen.  

3.2 Pelaksanaan Pembelajaran Agama Islam Berwawasan Lingkungan 

Hidup di KB Aisyiyah Kunden Blora dan KB Aniqu Kids Internasional 

Preschool  

3.2.1 Kelompok Bermain Aisyiyah Kunden Blora  

Pelaksanaan identik dengan kata menggerakkan yang merupakan fungsi 

manajemen untuk melaksanakan hasil perencanaan yang sudah disusun 

sedemikian rupa dan pengorganisasian yang telah terbagi dalam tupoksi. Hal ini 

sesuai dari pernyataan Didin kurnadin dan Imam Machali bahwa pelaksanaan 

adalah upaya untuk menggerakkan fasilitas yang ada untuk melaksanakan secara 

bersama. 

3.2.2 Kelompok Bermain Aniqu Kids Internasional Pre school Kabupaten Blora  

Kelompok Bermain Aniqu Kids International pre-school melaksanakan 

pembelajaran agama Islam berwawasan Lingkungan Hidup sesuai dengan 

dokumen yang telah disusun, namun harus banyak  melengkapi dari berbagai 

dokumen tersebut. Manajemen Pembelajaran Agama Islam Berwawasan 

lingkungan hidup dirasa sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran 

sehingga memudahkan untuk melaksanakan pembelajaran secara sistematis dan 

terarah. Hal ini sesuai acuan yang disampaikan oleh pakar manajemen Didin 

kurniadi dan Imam Macchali paparkan pada bab II sebelumnya bahwa 

menggerakkan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk merealisasikan 

hasil perencanaan dan pengorganisasian serta menggunakan fasilitas yang telah 

tersedia untuk melaksanakan pekerjaan bersama. 
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3.3 Evaluasi Pembelajaran Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup 

Kelompok Bermainan Aisyiyah Kunden dan Kelompok Bermain Aniqu 

Kids  

3.3.1 Kelompok Bermain Aisyiyah Kunden Blora  

Pengendalian Pembelajaran Agama Islam di Kelompok Bermain Aisyiyah sebagai 

tolok ukur dalam pengambilan keputusan untuk dilakukan perbaikan. Hal ini telah 

dilakukan sesuai dengan pernyataan Mukhtar pada bab Iipada bukunya Desain 

pembelajaran Agama Islam dan direalisasi oleh Kelompok Bermain Aisyiyah 

pada paparan bab III namun hal ini mengalami kendala karena benturan birokrasi 

dan sistem penyelenggaraan. Yayasan Aisyiyah milik persyarikatan yang tentunya 

akan mengusung kebersamaan dan persamaan visi misi dari berbagai pihak. 

Banyaknya pertimbangan ini menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan 

keputusan karena harus melewati prosedural kepemimpinan.   

3.3.2 Kelompok Bermain Aniqu Kids Internasional Pre school Kabupaten Blora  

Pelaksanaan evaluasi manajemen Pembelajaran Agama Islam Berwawasan 

Lingkungan Hidup Di Kelompok Bermain Aniqu Kids International pre-School 

tersampaikan pada orangtua tua peserta didik dan yayasan nurul Zihny  sebagai 

penyelenggaranya untuk Dinas Pendidikan Kecamatan blora belum. Nilai lebih 

dari Kelompok Bermain tersebut di atas adalah ranah peduli lingkunga hidup 

tertuang dalam   

Visi misi lembaga sebagaimana tertera pada paparan penulis di bab III. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Madjid bahwa kisi-kisi manajemen  

pembelajaran salah satunya adalah menyediakan kondisi belajar yang 

menyenangkan dan menantang. 

Paparan pembahasan manajemen pembelajaran agama Islam berwawasan 

lingkungan hidup di Kelompok Bermain Aisyiyah dan Kelompok Bermain Aniqu 

Kids lebih jelas dan memudahkan pemahaman dapat penulis sajikan melalui tabel 

berikut : 
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Tabel 1. Pembahasan 

Unsur 

Manajemen 
Komponen 

Aplikasi Kegiatan 

KB Aisyiyah KB Aniqu Kids 

Perencanaan 1) Kelengkapan 

dokumen 

pembelajaran agama 

Islam berwawasan 

lingkungan hidup 

2) Visi, misi dan 

tujuan lembaga 

sebagai acuan dan 

pedoman. 

3) Strategi 

pelaksanaan program 

pembelajaran agama 

Islam berwawasan 

lingkungan hidup. 

- Adanya 

Kurikulum, Program 

Pengembangan dan 

Muatan Pembelajaran, 

Program Tahunan, 

Program Bulanan, 

Program Mingguan dan 

Program Harian yang 

sistematis. 

Visi : Pusat sumber 

belajar anak usia dini 

yang mengoptimalkan 

multiple kecerdasan 

bernuansa Islami.    

Misi : 

a) Mewujudkan 

dan menyebarluaskan 

sistem pendidikan anak 

usia dini berdasarkan 

perkembangan ilmu dan 

tekologi yang 

bernuansa Islami.  

b) Mengasuh dan 

membimbing, 

kreatifitas daya cipta 

anak didik sesuai 

karakter.   

c) Membangun 

kerjasama antar guru, 

orang tua, masyarakat 

dalam mengembangkan 

potensi anak usia dini 

dengan bermain dan 

belajar. 

Tujuan : KB Aisyiyah 

bertujuan untuk 

membimbing, 

mengasuh dan 

menyertai kegiatan 

anak didik dengan 

pembimbingan dan 

pengasuhan yang baik 

- Adanya program 

kegiatan tahunan, 

bulanan, mingguan, 

harian, namun belum 

tersusun dengan rapi dan 

sistematis. 

Visi : Mewujudkan 

generasi muslim yang 

berakhlak mulia, 

mandiri, sehat, cerdas 

dan kreatif. 

Misi : 

a) Menanamkan 

pendidikan agama sejak 

dini melalui pembiasaan 

membaca Al Qur’an, 

melakukan kegiatan 

ibadah,  melatih sikap 

dan perilaku Islami  

b) Membangun 

pembiasaan hidup sehat 

dan mandiri sejak dini  

c) Menyelenggarak

an kegiatan 

pembelajaran yang dapat 

meningkatkan 

kecerdasan anak dan 

menumbuhkan 

kreativitas  

d) Menyelenggarak

an layanan pe,belajaran 

yang holistik integratif  

e) Menyiapkan 

anak untuk memasuki 

pendidikan selanjutnya 

Tujuan :  

a) Mewujudkan 

anak yang 

sholeh/sholihah dan 

berperilaku Islami sejak 

dini  

b) Mewujudkan 
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Unsur 

Manajemen 
Komponen 

Aplikasi Kegiatan 

KB Aisyiyah KB Aniqu Kids 

sekaligus menstimulasi 

multiple kecerdasan. 

Belum tampak secara 

tersurat ranah wawasan 

lingkungan hidup. 

- Diselenggarakan 

oleh yayasan 

persyarikatan. 

- Mengedepankan 

Qur’an dan Hadits 

dalam setiap langkah. 

- Keputusan 

bersama bersifat 

kekeluargaan bersinergi 

dengan banyak pihak, 

baik internal maupun 

eksternal sederhana. 

- Melayani 

keluarga dan semua 

kalangan terutama 

menengah ke bawah. 

- Ketersediaan 

sarana prasarana yang 

memadai, tenaga 

pendidik dan 

kependidikan yang 

berkompeten di bidang 

Pendidikan Agama 

Islam berwawasan 

lingkungan hidup ada 3 

orang guru lulusan PAI 

semua. 

anak yang mampu 

merawat diri, peduli 

dengan diri sendiri, 

teman  dan lingkungan 

sekitarnya.  

c) Menciptakan 

suasana belajar yang 

kondusif untuk 

penyelenggaraan 

pendidikan yang dapat 

mendukung tumbuh 

kembang anak sehingga 

anak menjadi cerdas dan 

kreatif.  

d) Menjadi sekolah 

unggulan di tingkat 

kecamatan, kabupaten 

dan provinsi 

Tampak jelas ranah 

wawasan lingkungan 

hidupnya. 

- Diselenggarakan 

oleh yayasan pribadi. 

- Mengedepankan 

Qur’an dan Hadits 

sebagai sandaran. 

- Keputusan 

banyak sepihak dari 

yayasan karena pemilik 

pribadi. 

- Motivasi tinggi 

untuk selalu menjadi 

yang terbaik. 

- Lebih banyak 

bersinergi dengan pihak-

pihak luar kalangan 

menengah ke atas yang 

berani join sehingga 

untung. 

- Pelayanan prima 

- Ketersediaan 

sarana prasarana yang 

representatif modern 

- Tenaga pendidik 
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Unsur 

Manajemen 
Komponen 

Aplikasi Kegiatan 

KB Aisyiyah KB Aniqu Kids 

khusus lulusan PAI 

belum terpenuhi, tenaga 

kependidikan 

mendukung (sopir, 

penjaga, kebersihan, 

belum ada satu orang 

guru pun yang lulusan 

PAI. 

 

Pelaksanaan  1) Infrastruktur/ 

lingkungan bermain 

- Lingkungan 

bermain luas, langsung 

berkenaan dengan alam 

semesta. 

- Ruang kelas 

tersekat tidak permanen 

jadi mudah dirubah dan 

digunakan dengan multi 

fungsi – sederhana. 

- Lingkungan 

bermain sempit, 

halaman dan sedikit 

pepohonan. 

- Ruang kelas 

tersekat permanen, ber-

AC, cukup representatif. 

2) Kultur 

sekolah 

Menerapkan 7 K : 

a) Kebersihan 

dengan selalu 

membuang sampah 

pada tempatnya karena 

luasnya menyulitkan 

dan harus rutin 

membersihkan, ditolong 

dengan halaman paving. 

b) Keindahan 

dengan memberikan 

lukisan di tembok, 

menghias kelas dan 

ruangan dengan hiasan 

yang sesuai. 

c) Kenyamanan 

diaplikasikan dengan 

halaman luas langsung 

berhubungan dengan 

alam bebas, terasa 

gerak jika di 

kelas/uangan karena 

hanya ada 1 kipas 

angin. Warga sekolah 

seperti keluarga sendiri, 

saling mengerti dan 

Menerapkan 7 K : 

a) Kebersihan 

selalu buang sampah 

pada tempatnya, cukup 

terjaga kebersihannya 

karena sedikit pohon, 

dimudahkan oleh tenaga 

kebersihan. 

b) Keindahan 

diaplikasi dengan 

mendesign eksterior dan 

interior secara modern. 

Lukisan dan 

memberikan ornamen 

indah. 

c) Kenyamanan 

diaplikasi dengan 

adanya AC dan tempat 

tidur yang nyaman, 

kulkas memudahkan 

simpan ASI dan bahan 

makanan. 

d) Ketertiban 

diaplikasikan tertib 

karena penyelenggaraan 

tegas dan siap memberi 
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Unsur 

Manajemen 
Komponen 

Aplikasi Kegiatan 

KB Aisyiyah KB Aniqu Kids 

menyadari. 

d) Ketertiban 

diaplikasi cukup tertib, 

agak kewalahan 

penyambutan karena 

orang tua tidak sesuai 

jadwal datang atau 

pulang. 

e) Kerindangan 

diaplikasi dengan 

adanya banyak pohon 

besar mangga, jambu 

biji, pisang singkong. 

f) Kesehatan 

diaplikasikan dengan 

adanya pemeriksaan 

anak didik tiap 6 bulan 

sekali. DDTK dari 

pihak Puskesmas dan 

pemberian Vitamin A 

tiap 6 bulan sekali. 

Pemeriksaan gigi 

insidental kerjasama 

dengan PKU 

Muhammadiyah Blora. 

g) Selalu 

menyediakan makanan 

dan minum sehat 

bergizi. 

h) Keamanan 

diaplikasi dengan 

adanya pintu gerbang, 

alat permainan yang 

aman. 

rewards pada bunda 

yang berprestasi 

sehingga cukup disiplin. 

e) Kerindangan 

hanya ada taman kecil di 

depan sekolah. 

f) Kesehatan 

diaplikasi dengan 

pemeriksaan DDTK 

estiap bulan, pemberian 

vitamin A tiap 6 bulan 

sekali, pemeriksaan gigi 

insidental, penyediaan 

makan dan minum yang 

sehat dan bergizi. 

g) Keamanan 

diaplikasi adanya pintu 

gerbang besi, ketika 

masuk kelas langsung 

ditutup dan dikunci 

kelanya. Adanya mobil 

antar jemput. 

3) Bidang 

Kurikuler 

- Kurikulum 

selalu memasukkan 

ranah wawasan 

lingkungan hidup dalam 

materi pembelajaran 

Agama Islam. 

- Permainan 

dilaksanakan di dalam 

kelas dan di luar juga 

dalam sekolah dan 

- Kurikulum 

Agama Islam 

berwawasan lingkungan 

hidup belum tersusun 

secara sistematis. 

- Permainan 

dilaksanakan baik dalam 

lingkungan sekolah 

maupun di luar 

lingkungan sekolah. 
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Unsur 

Manajemen 
Komponen 

Aplikasi Kegiatan 

KB Aisyiyah KB Aniqu Kids 

lingkungan sekitar. 

Evaluasi 1) Penyelenggar

a dan dinas 

Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Laporan bulanan 

lengkap berisikan 

kondisi umum sekolah, 

guru dan kesejahteraan 

- Arahan dan 

bimbingan sebagai 

respon peningkatan 

mutu sekolah. 

- Solusi dari 

permasalahan yang 

diajukan dengan 

melibatkan ortom.  

- Laporan bulanan 

lengkap berisikan 

kondisi umum sekolah, 

guru dan kesejahteraan 

- sebagai respon 

peningkatan mutu 

sekolah. 

- Solusi dari 

permasalahan yang 

diajukan 

2) Kepala 

Sekolah 

 

- Evaluasi kinerja 

guru dilaksanakan 

paling sedikit 1 minngu 

sekali setiap hari jum’at 

jam  setelah 

pembelajaran disertai 

dengan penerimaan 

laporan pelaksanaan 

RPPM dan RPPH 

tingkat kemudahan dan 

kesulitan yang diajukan 

oleh guru. 

- Penentuan 

rencana tindak lanjut 

yang akan digunakan 

untuk pelaksanaan 

kegiatan minggu dan 

bulan berikutnya sesuai 

kaldik. 

- Menjalin 

kerjasama dengan pihak 

terkait bain secara 

internal maupun 

eksternal. 

 

- Evaluasi kinerja 

guru dilaksanakan 

paling sedikit 1 minngu 

sekali setiap hari Sabtu 

bermusyawarah bersama 

guru menentukan 

kemudahan dan 

kesulitan yang diajukan 

oleh guru. Kegiatan 

evaluasi ini dikemas 

dengan senam bersama 

dan makan bersama. 

- Penentuan 

rencana tindak lanjut 

yang akan digunakan 

untuk pelaksanaan 

kegiatan minggu dan 

bulan berikutnya. 

- Menjembatani 

dalam pelaksanaan 

program pada 

penyelenggara dan pihak 

terkait. 

 

3) Guru - Evaluasi capaian  

anak didik dengan 

mengakumulasi catatan 

anekdot, hasil karya dan 

laporan cheklist. 

- Laporan 

- Evaluasi capaian  

anak didik dengan 

mengakumulasi catatan 

anekdot, hasil karya dan 

laporan cheklist. 

- Laporan 
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Unsur 

Manajemen 
Komponen 

Aplikasi Kegiatan 

KB Aisyiyah KB Aniqu Kids 

perkembangan anak 

secara lengkap dengan 

penyusunan raport yang 

berisikan enam aspek 

perkembangan anak 

setiap 6 bulan sekali 

- Pelaksanaan 

parenting terhadap 

orang tua. 

perkembangan anak 

secara lengkap dengan 

penyusunan raport yang 

berisikan enam aspek 

perkembangan anak 

setiap 3 bulan sekali. 

- Pelaksanaan 

parenting terhadap orang 

tua. 

4) Orang tua - Pembentukan 

paguyupan orang tua 

siswa mengikat dengan 

kegiatan arisan dan 

iuran solidaritas. 

- Penyampaian 

saran dan kritik serta 

membantu semampunya 

untuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas 

sekolah. 

- Penyampaian 

capaian anak didik di 

rumah dan lingkungan 

sewaktu di luar jam 

sekolah secara 

komunikasi langsung ,   

atau surat.  

- Pembentukan 

paguyupan orang tua 

siswa. Pengurus inti 

selalu bersinergi dengan 

pihak sekolah. 

- Penyampaian 

saran dan kritik serta 

membantu semampunya 

untuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas 

sekolah. 

- Penyampaian 

capaian anak didik di 

rumah dan lingkungan 

sewaktu di luar jam 

sekolah secara 

komunikasi langsung , 

sms/WAG  atau surat. 

 

4. PENUTUP 

Manajemen Pembelajaran Agama Islam Berwawasan Lingkungan Hidup di 

Kelompok Bermain Aisyiyah dan Kelompok Bermain Aniqu Kids International 

pre-school pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga hal diantaranya yaitu 

Perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan kebutuhan dari masing 

– masing lembaga pendidikan tersebut. 

Pelaksanaan fungsi manajemen di masing -  masing lembaga tersebut 

tentunya  ada kekurangan dan kelebihan. Kelompok Bermain Aisyiyah unggul di 

dalam perencanaan secara administratif dan sistematis sudah terpenuhi untuk 

pelaksanaan pembelajaran aagama Islam berwawasan lingkungan hidup. 
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Kelengkapan sarana dan prasarana masih ada kekurangan yang secara modern, 

dalam hal ini Kelompok Bermain Aniqu Kids lebih memadai. Pendidik di Aniqu 

Kids juga belum ada yang relevan dengan pembelajaran agama Islam karena 

pendidiknya lulusan dari umum sedangkan dari Kelompok Bermain Aisyiyah 

berbalik semua pendidiknya dari bidang PendidikanAgama Islam. 

Evaluasi yang signifikan untuk kedua lembagaa tersebut di atas 

diantaranaya: 1) Pendidik dan tenaga kependidikan harus berani berinovasi dalam 

penyampaian Pembelajaran Agama Islam berwawasan lingkungan hidup, mampu 

memanfaatkan yang ada untuk dijadikan bahan ajar. 2) Penyelenggara dan dinas 

pendidikan juga harus lebih memperhatikan pendidikan Kelompok Bermain baik 

dari kesejahteraan maupun kualitas guru sendiri. 3) Kepala sekolah harus mampu 

bersinergi dengan pihak – pihak terfkaituntuk enyempurnakan kekurangan apa 

saja dari unsur manajemen yang belun terpenuhi. 
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