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Bab III 

Panduan Untuk Kepala Sekolah 

 

A. Aspek Penting Pengembangan Kehidupan Damai di Sekolah 

Pengembangan kehidupan keagamaan yang membangun toleransi, 

mengembangkan potensi  dan kehidupan keagamaan siswa dilakukan atau dimotori oleh 

Guru PAI melalui berbagai kegiatan keagamaan baik bersifat intra atau ekstra kurikuler. 

Keberhasilan pengembangan kehidupan keagamaan yang dilakukan oleh Guru PAI 

melalui pembinaan dan pengembangan ekstrakurikuler rohani Islam (ROHIS) 

membutuhkan dukungan kebijakan dan dukungan moral dair kepala sekolah. Dukungan 

tersebut tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Leadership kepala sekolah. Kepala sekolah adalah manager utama yang akan 

menentukan biduk sekolah bergerak kemana. Kepala sekolah adalah aktor utama yang 

mengembangkan visi dan bagaimana visi itu dibentuk dalam kerangka melahirkan 

generasi yang memiliki kepribadian dan berwawasan. Tugas kepala sekolah adalah 

mengembangkan pembudayaan kehidupan dan budaya/akhlak yang mendorong 

tumbuh kembangnya potensi positif dan mewadahi aspirasi serta kreativitas sekolah. 

Salah satunya berhubungan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan 

kehidupan (pembudayaan) sikap positif baik yang berhubungan dengan pembentukan 

kebiasaan, mentalitas, religious dan kegiatan keagamaan di sekolah. 

2. Kreativitas & Inovasi Guru PAI dan Proses pembelajaran serta pengembangan 

kurikulum. Hal ini berkaitan dengan bagaimana setiap guru yang ada di sekolah 

memiliki kesadaran dan tanggungjawab bersama serta rasa memiliki terhadap sekolah, 

terhadap tanggungjawab megantarkan siswa pada potensinya yang maksimal dan 

terhadap penguatan kapasitasnya sendiri dalam meningkatkan proses pembelajaran.  

Salah satu kunci sukses dari pengembangan kegiatan keagamaan di sekolah 

adalah motivasi dan dedikasi Guru PAI. Selain itu dengan adanya motivasi dan 

dedikasi akan melahirkan kreativitas dan inisiatif untuk pengembangan keagamaan.  

Sekaligus pengembangan model-model pembelajaran PAI di kelas. 

3. Pengembangan  dan management kegiatan keagamaan dan pembiasaan yang positif. 

Sebuah upaya untuk terus mengembangkan potensi dan sikap kepribadian siswa yang 

positif dengan berbagai kegiatan keagamaan dan pembiasaan yang dimanage/dikelola 

dengan baik, terstruktur, terencana, terkoordinasi dan dikerjakan bersama. 

Disinilah peran ROHIS (Rohani Islam, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan 

yang ada di sekolah) menjadi ujung tombak dari penguatan karakter dan wahana 

pembangunan peradaban setelah model pembelajaran PAI. Inisiatif dan kreativitas 

guru juga tidak hanya dalam pembelajaran di kelas. Inisiasi Guru PAI dalam 

pengembangan kegiatan keagamaan di luar kelas menjadi salah satu kunci sukses dari 

pengembangan dan pembudayaan kehidupan keagamaan di sekolah. 

Peran Rohis juga sering kali serupa atau tersubstitusi oleh remaja musholah 

(Remus) yang ada di sekolah tersebut. Keduanya adalah sama dan serupa. Semua 

kegiatan keagamaan di sekolah jika tidak oleh Rohis maka ditangani oleh Remus, 

tergantung budaya yang ada di sekolah masing-masing.  
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Baik Rohis atau pun Remus merupakan model organisasi yang mampu 

memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku dan cara pandang siswa. 

Kohesifitas, kolektivitas dan kesamaan tujuan menjadikan Rohis atau Remus menjadi 

sangat solid dan berdaya. Dengan modal social dan cultural tersebut menjadikan 

Rohis atau Remus menjadi model pembinaan kepribadian dan akhlak siswa ke arah 

yang positif. Mereka mampu menularkan satu sama lain pengaruh positif terkait cara 

berfikir, berperilaku dan berutur kata di antara anggota.  

 Memanfaatkan jaringan kesuksesan dari alumni. Daya dorong motivasi dari 

alumni untuk menyebarkan virus positif dan motivasi untuk menggapai cita-cita perlu 

difasilitasi dan diagendakan. Dukungan dari forum guru baik di dalam sekolah 

maupun di forum  musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) menjadi model 

pembelajaran bersama dalam pengembangan potensi siswa dan guru. 

Keberhasilan pengembangan kegiatan keagamaan dan minat siswa melalui 

Rohis atau Remus tidak lepas dari tanggungjawab moral para alumni. Seolah sudah 

menjadi tanggungjawab moral, para alumni dari sekolah yang diteliti memiliki 

hubungan baik dan inteksif dengan sekolah asalnya. Khususnya alumni dari Rohis 

atau Remus selalu melakukan komunikasi atau pendampingan dan bimbingan 

terhadap adik-adik mereka dalam merancang, mengembangkan dan melaksanakan 

program Rohis atau Remush di sekolah mereka. Selain itu mereka juga memberikan 

bimbingan akademik dan motivasi kepada adik-adik mereka. Agar mereka bisa masuk 

keperguruan tinggi yang diinginkan. Keterlibatan tersebut tidak lepas dari 

pengawasan Guru PAI dan kepala sekolah. 

Selain dengan alumni sebagai factor penting keberhasian pengembangan 

kegiatan keagamaan di sekolah, ada juga Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

PAI yang menjadi tempat sharing Guru PAI dalam mengembangkan kegiatan di 

sekolah masing-masing. Di MGMP PAI lah para guru PAI berbagi pengalaman dalam 

pembelajaran PAI atau kegiatan keagamaan di sekolah. Termasuk dari pengawas PAI. 

4. Dukungan sarana dan prasarana pengembangan kegiatan dan potensi siswa.  

Mesjid menjadi sentra kegiatan keagamaan di sekolah. Baik untuk kegiatan 

keagamaan sehari-hari atau periodic. Selain mesjid, ada juga laboratorium agama 

sebagai wahana belajar siswa yang berisi berbagai buku-buku Isalam atau lainnya, 

alat peraga, berbagai perlengkapan IT (Laptop, In focus dan alat IT lainnya) dan 

gambar atau poster-poster agama. 

Di masjid lah, semua strategi pengembangan keagamaan yang akan di lakukan, 

di rancang. Masjid menjadi pusat kegiatan siswa untuk urusan keagamaan atau 

merancang program Rohis/Remush. Pengelolaan yang melibatkan semua anggota 

Rohis/Remush termasuk dalam menjaga kebersihannya. 

5. Model-model kegiatan keagamaan yang dijadikan praktek terbaik dan menjadi ciri 

khas di setiap sekolah. 

Pada bagian ini, ada kesamaan umum yang ada pada setiap sekolah yang diteliti 

dalam mengembangkan kegiatan keagamaan. Hal yang sama tersebut adalah: 

pelaksanaan tadarus setiap memulai pelajaran pertama, shalat duha, shalat berjamaah, 

pelaksanaan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), kuliah tujuh menit (kultum) setelah 

shalat jamaah, keputrian, pesantren kilat dan mentoring atau lainnya. Hal yang sama 

ini menjadi penguat atau standard dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah. 

Sehingga yang akan diungkap dalam proceeding ini hanya yang menjadi ciri khas dari 

masing-masing sekolah. 
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B. Strategi Implementasi Pencegahan Paham Radikal Dalam Program Sekolah Dan Hidden 

Curriculum (Pembiasaan) 

1. Melibatkan seluruh warga sekolah dalam kegiatan deteksi dini paham radikal 

melalui kegiatan : 

a. Akademik : dengan menyisipan materi radikalisme ke dalam kurikulum pada 

seluruh mata pelajaran. 

b. Non Akademik : melalui kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan 

pembinaan karakter dan bela Negara antara lain Pramuka, Paskibra, PMR, 

KIR, Seni dan Olahraga, Rohis, LDKS. 

c. Kegiatan Pembiasaan : antara lain melalui: 

1). menyanyikan Lagu Nasional pada awal pembelajaran,  

2). gerakan literasi sekolah,  

3). pendidikan lingkungan hidup 

4). Jum’at bersih,  

5). Jum,at sehat 

6). Pembiasaan budaya Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun dan Antri, 

7). Upacara Bendera, dengan Pembina upacara dari, Camat, Kapolsek, 

Danramil, kepala  sekolah, dan guru 

8). Pembudayaan 7K 

9) Penetapan Prosedur masuk  oleh sekolah kelas bagi guru dengan 

menekankan penanaman karakter siswa dengan cara ketika guru masuk 

kelas siswa berdiri dengan mengucapkan hormat pada guru, setelh guru 

selesai mengjar siswa berdiri lagi dn mengucapkan terimakasih bu/pak 

guru, lalu guru mengucapkan semoga pembelajaran yang bp/ibu berikan 

bermanfaat.  

10) Anak diajak berpikir rasional antara lain : jangan punya mimpi cepat kaya 

dengan tanpa keras, kritis terhadap setiap persoalan dan informasi dan 

terbiasa melakukan cros check terhadap setiap informasi yang diterima. 
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d. Pola kemitraan : kerjasama dengan lembaga instansi terkait TNI/Polri, Ormas, 

Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.dalam pembinaan kepada 

siswa. 

 

 

 

C. Pendanaan 

Sumber pendanaan pelaksanaan strategi implementasi pencegahan paham radikal dalam 

program sekolah dan hidden curriculum (pembiasaan) adalah : 

1. Dana partisipasi masyarakat (komite) 

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

 

D. Pola Penanganan Pencegahan Paham Radikal Teroris di Sekolah 

 

No ASPEK PENANGGUNGJAWAB KETERANGAN 

1 Identifikasi 1. Kepala Sekolah 

2. Waka Kesiswaan 

3. Guru Agama Islam 

4. Guru BP/BK 

5. Guru PKN 

1. Mengadakan sosialisasi 

pencegahan masuknya 

faham radikal dalam proses 

kegiatan kegamaan 

2. Membentuk tim 

pencegahan faham radikal 

dalam proses keagamaan 

3. Memetakan kerawanan 

siswa yang terindikasi 

mudah terpengaruh paham 

radikal 

  

2 Koordinasi 1. Waka Kesiswaan 

2. Waka Humas 

3. Guru BP/BK 

4. Guru PAI 

5. Wali Kelas 

1. Membuat jadwal koordinasi 

penanganan siswa yang 

terpengaruh paham radikal 

2. Rapat koordinasi untuk 

mencari solusi bagi siswa 

yang terindikasi radikal 

3 Reedukasi 1. Waka kesiswaan 

2. Pembian ROIS 

3. Guru PAI 

1. Memberikan pemahaman 

agama dengan baik dan 

benar 

2. Mendukung aksi 

perdamaian 

3. Mengembangkan toleransi 

beragama 



Panduan Deteksi Dini Pencegahan Paham Radikal Teroris Untuk SMA/SMK dan Sederajat 
BNPT-DPP AGPAII Page 25 
 

4. Pembiasaan kegiatan yang 

dapat dilakukan bersama 

tampa memandang 

perbedaan agama 

4 Administrasi 1. Waka Kesiswaan 

2. Pembian OSIS 

3. Guru PAI 

4. KTU 

1. Mendokumentasikan siswa-

siswa yang terindikasi 

radikal 

2. Menyusun program tindak 

lanjut penanganan  

3. Surat menyurat dengan 

orang tua siswa/ wali  

5 Pencegahan 

Umum 

1. Waka Kesiswaan 

2. Guru Agama 

1. Melaksanakan Sosialisasi 

faham radikal 

2. Mengadakan pengajian 

umum 

3. Melaksakan kegiatan sosial 

lintas agama 

 

    

 

 

E. Tugas Stake Holder 

 

NO STAKE HOLDER PERAN 

1. Dinas Pendidikan/ 

Kemenag 

1. Membuat kebijakan tentang pembinaan siswa 

2. Monitoring dan evaluasi  

3. Nara sumber 

2. Komite Sekolah 1. Memberikan dukungan 

2. Memberikan pengawasan 

3. Mediator 

3. Kepala Sekolah 1. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan 

2. Pembinaan dan pengarahan 

3. Pengendali kegiatan 

4. Supervisi kegiatan 

5. Tindaklanjut  

4. Guru  1. Membuat jadual kegiatan 

2. Menyiapkan materi 

3. Menyiapkan narasumber 

4. Melaksanakan kegiatan 

5. Melaporkan kegiatan  

6. Tindaklanjut  
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5. Karyawan  1. Penyiapan administrasi  

2. Pembuatan dokumen 

3. Penyimpanan dokumen 
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Bab IV 

Penutup 

 

Buku panduan deteksi dini dirancang oleh Guru Pendidikan Agama Islam yang juga 

menjadi pembina Rohis dan Kepala sekolah. Sehingga diharapkan buku ini menjadi buku 

yang implementatif atau dapat dilaksanakan di sekolah karena di buat sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi sekolah sendiri. 

Kunci keberhasilan dari buku ini ada di Pembina Rohis sebagai pelaksana dan Kepala 

Sekolah sebagai manager dan pengambil kebijakan di sekolah. Kerja sama semu stake holder 

yang ada di sekolah juga menjadi salah satu pendukung dari keberhasilan pencegahan Paham 

Radikal Teroris masuk ke sekolah. Deteksi dini dari kata dasarnya merupakan upaya 

preventif pencegahan paham radikal masuk ke sekolah. Dan hal tersebut diawali dengan 

memiliki perhatian terhadap siswa terlebih dahulu. Inilah modal utama untuk pencegahan. 

Jika Guru, Kepala Sekolah dan semua stake holder memiliki perhatian kepada siswa, Insya 

Allah, paham radikal tidak akan masuk. Karena siswa merasa nyaman dan ada tauladan yang 

bisa di percaya di sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. 

Akhirnya, buku panduan ini dipersembahkan sebagai upaya untuk membangun 

budaya damai di sekolah dan mengembangkan potensi siswa serta pemikiran siswa agar 

mereka memiliki cara pandang yang moderat dalam beragama, toleran dalam berkehidupan 

beragama, nasionalis dalam kehidupan berbagsa dan bernegara serta kuat ideology 

Pancasilanya. Semoga membawa manfaat. 


