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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merencanakan pengajaran merupakan suatu aktivitas merumuskan

sesuatu terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan.

Gurulah yang merencanakan pengajaran tersebut kepada siswa, dengan kata

lain guru yang merancanakan pengajaran dan siswa yang menerima

pengajaran.1Tugas seorang guru bukanlah suatu tugas ringan karena tugas

guru dan harus bertanggung jawab apa yang dilakukan sebagai pendidik dan

membimbing. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki kemampuan dalam

merencanakan pengajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkanya.

Kemampuan  merencanakan pengajaran merupakan kesanggupan atau

kecakapan dan prilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.2Kemampuan

merencanakan pengajaran hal ini diperuntukan kepada para guru untuk

melakukan kegiatan atau aktivitas untuk merumuskan sesuatu terlebih dahulu

sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. 3

Kemampuan merencanakan pengajaran yang berkualitas  dapat

diguguskan kedalam 5 hal kemampuan, yaitu :

1. Kemampuan merencanakan pengorganisasian pengajaran

2. Kemampuan merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar

1 Ali Imran, Pembinaan Guru di Indonesia, Jakarta : PT.Dunia Pustaka Jaya, 1995, hal.
169.

2 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, Bandung : Astra Aditya, 1994, hal. 5
3 Ali Imran ,Op, Cit, hal.169
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3. Kemampuan perencanaan pengolaan kelas

4. Kemampuan merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran

5. Kemampuan merencanakan penilaian prestasi siswa.4

Sehubungan dengan hal itu, David Johnson menyatakan secara bebas

dapat diterjemahkan bahwa guru diharapkan merencanakan dan

menyampaikan pengajaran, karena itu semua memudahkan siswa belajar.

Pengajaran merupakan rangkaian peristiwa yang direncanakan untuk

disampaikan, untuk menggiatkan dan mendorong belajar siswa yang

merupakan proses merangkai situasi belajar yang terdiri dari ruang kelas,siswa

dan materi kurikulum agar belajar menjadi lebih mudah.5

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan

sebagian besar ditentukan oleh adanya kemampuan guru dalam merencanakan

pengajaran. Dalam dunia pendidikan prioritas guru memikul tugas dan

tanggung jawab yang tidak ringan. Peran penting guru dalam merencanakan

pengajaran merupakan sesuatu yang tidak dapat terbantahkan.

Sebagaimana terdapat dalam surat Al- Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang- orang yang beriman,bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah dia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk
hari esok dan bertaqwalah kepada Allah ,sesungguhnya Allah maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan! (Q.S Al-Hasyr : 18).6

4 Ali Imran ,Op, Cit, hal.172-173
5 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta: PT. Rineka Cipta,2009, hal

22-23
6 QS. Al-Hasyr Ayat 18
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Ma qaddamat ligad yang artinya memperhatikan apa yang telah

dilakukan untuk hari esok pada firman Allah tersebut dapat kita tafsirkan dan

kita buktikan bahwa Alquran telah memperkenalkan teori perencanaan dan

merencanakan yang baik berkaitan dengan perencanaan dalam kehidupan di

dunia maupun untuk kehidupan di akhirat.

Quraish Shihab dalamnya tafsir “al-Misbah” nya, menafsirkan bahwa

ayat tersebut berbicara mengenai perencanaan. Beliau mengatakan bahwa kata

“waltandzur’ nafsumma koddamat lighod”, mempunyai arti bahwa manusia

harus memikirkan terhadap dirinya dan merencanakan dari segala apa yang

menyertai perbuatan selama hidupnya, sehingga ia akan memperoleh

kenikmatan dalam kehidupan ini.7

Ayat di atas , bisa dipahami bahwa setiap manusia termasuk guru untuk

dapat memperhatikan dan mempersiapkan apa yang harus direncanakan

kedepanya sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Hal ini tentu saja

menuntut  guru untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pekerjaannya

dalam merencanakan pengajaran terhadap siswa, dengan cara-cara yang mudah

dipahami dan diterima oleh siswa tersebut dan sekaligus guru, meningkatkan

kemampuanya dalam merencanakan pengajaran agar tujuan pembelajaran yang

direncanakan kedepan dapat terlaksana semaksimal mungkin.

SMAN 2 Kampar Timur mempunyai tenaga pendidik yang menjadi

profesi sebagai guru, yang tentunya dituntut kemampuan dalam merencanakan

pengajaran dengan baik dan maksimal yang sesuai dengan tujuan kurikulum

yang diterapkan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, namun

7M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 130
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berdasarkan observasi penulis di lapangan, penulis masih menemukan gejala-

gejala sebagai berikut :

a. Guru  belum menentukan bahan pengayaan bidang studi ekonomi.

b. Guru belum menyusun bahan pengajaran ekonomi dengan berbagai

jenjang kemampuan.

c. Guru  belum menentukan alokasi waktu belajar mengajar pada pelajaran

ekonomi.

d. Guru  belum menentukan media pengajaran ekonomi yang bervariasi.

e. Guru belum menentukan sumber pengajaran  ekonomi yang bervariasi.

Berdasarkan gejala – gejala diatas maka penulis tertarik untuk

membuat tugas akhir dengan judul: “Analisis Tentang Kemampuan Guru

Merencanakan Pengajaran Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar.”

B. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Analisis Tentang Kemampuan Guru

Merencanakan Pengajaran Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar.”terdapat

beberapa istilah yang perlu dijelaskan diantaranya :

1. Kemampuan Guru

Menurut Mulyasa kemampuan guru adalah perpaduan antara

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang

secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang
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mendidik, pengembangan pribadi dan professional.8

Sementara itu, menurut Mcleod kemampuan guru adalah

kompetensi sebagai prilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.9

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

kemampuan guru adalah sebuah kompetensi yang dimiliki guru yang

sesuai dengan prilaku yang rasional terhadap pemahaman, penguasaaan

materi dan pembelajaran yang diperuntukan kepada peserta didik sesuai

dengan apa yang diharapkan.

2. Merencanakan pengajaran

Menurut Banghart dan Albert Trull merencanakan pengajaran

adalah suatu aktivitas yang merupakan proses rasional, sebab berkaitan

dengan tujuan sosial dan konsep-konsepnya yang dirancang oleh banyak

orang sebagai pengarahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.10

Sementara itu, menurut Philip Commbs merencanakan pengajaran

adalah suatu aktivitas penerapan yang rasional dari analisis sistematis

proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih

efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para dan

masyarakatnya.11

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

merencanakan pengajaran adalah suatu aktivitas yang sangat rasional yang

8 Jejen Musfah, Peningkatan Komptensi Guru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012, hal. 27.

9 H. Buchari Alma, Guru Profesional, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 127.
10 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hal. 3.
11 Ibid, hal. 6.
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dilakukan oleh guru untuk menentukan tujuan apa yang dicapai dalam

proses perkembangan pendidikan yang ada di sekolah agar tujuan yang

dicapai sesuai dengan prosedur yang diinginkan.

3. Kemampuan Guru dalam Merencanakan Pengajaran.

Menurut Suryosubroto kemampuan guru dalam merencanakan

pengajaran adalah kesanggupan, kecakapan atau prilaku rasional guru

melakukan aktivitas dalam  merencanakan dan menyampaikan pengajaran

untuk merumuskan sesuatu terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar

mengajar dilaksanakan, karena itu semua memudahkan siswa belajar.

Pengajaran merupakan rangkaian peristiwa yang direncanakan untuk

disampaikan, untuk menggiatkan dan mendorong belajar siswa yang

merupakan proses merangkai situasi belajar yang terdiri dari ruang

kelas,siswa dan materi kurikulum agar belajar menjadi lebih mudah.12

Sementara itu, menurut David Johnson kemampuan guru dalam

merencanakan pengajaran adalah suatu kesanggupan guru melakukan

kegiatan untuk merumuskan tujuan dari kegiatan yang dilakukan agar

lebih terarah dan lebih berhasil  dalam melakukan pembelajaran

kedepanya,  oleh karena itu guru diharapkan mempunyai kemampuan

merencanakan dan menyampaikan pengajaran, karena itu semua

memudahkan siswa dalam belajar.13

12 Suryosubroto, Op cit, 22-23
13 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta: PT. Rineka Cipta,2009,

hal. 22.
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa adalah

kemampuan guru dalam merencanakan pengajaran adalah peran guru

sebagai fasilitator dan perencana yang berusaha menciptakan perancanaan

pengajaran yang baik sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, apa

yang sudah dibuat agar sesuai dengan kurikulum dan  tujuan

pembelajaran yang diinginkan.

C. Permasalahan

1. Fokus  Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis memfokuskan

pada “Analisis Tentang Kemampuan Guru Merencanakan Pengajaran

Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Kampar Timur Kabupaten Kampar”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka dapat dirumuskan

permasalahan yaitu Bagaimanakah Kemampuan Guru Merencanakan

Pengajaran Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar ?.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis

membatasi Analisis Kemampuan Guru Merencanakan Pengajaran Pada

Mata Pelajaran Ekonomi Materi Pasar Modal di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar.



8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui

Kemampuan Guru Merencanakan Pengajaran Pada Mata Pelajaran

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten

Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi memfaat bagi pihak yang

terkait yaitu :

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai informasi dan gambaran

kedepanya untuk mempertahankan kualitas dan mutu pendidikan di

sekolah  khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan guru

dalam merencanakan pengajaran.

b. Bagi guru, sebagai informasi dan pedoman dalam memperbaiki

kualitas pembelajaran dengan baik kedepanya, dan untuk memberikan

motivasi kepada guru mata pelajaran ekonomi  untuk meningkatkan

kemampuan guru dalam merencanakan pengajaran.

c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menambah informasi bagi

penulis lainya dalam meneliti kemampuan guru dalam merencanakan

pengajaran pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar.

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan,

keterampilan dan kecakapan penulis dalam membuat karya ilmiah,

serta bisa memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.


