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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya suatu negeri adalah jika sektor pendidikan menjadi fokus utama.

Dunia pendidikan pada era globalisasi hendaknya menjadi pusat perhatian agar

tidak terjadi kesenjangan yang bisa berakibat fatal terhadap sistem pendidikan

tersebut.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1Proses pendidikan selalu berlangsung

dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan.2 Pengetahuan tentang

lingkungan, bagi para pendidik merupakan alat untuk dapat mengerti, memberikan

penjelasan dan mempengaruhi anak secara lebih baik.3

Mengajar lazimnya didefenisikan sebagai serangkaian interaksi antara

orang yang berperan selaku guru dengan orang yang berperan sebagai murid, yang

tujuannya untuk mengubah keadaan kognitif dan afektif murid.4Begitu juga

dengan penerapan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang menuntut guru

1Anwar Arifin, 2003, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang
.Undang Sisdiknas, Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag, h. 34

2Nana Syaodih Sukmadinata, 2009, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung :
PT ..Remaja Rosdakarya, h. 5

3 Zakiah Daradjat, 2006, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, h. 66
4Sanapiah Faisal dan Nur Yasik, tt, Sosiologi Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, h.
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untuk bekerja lebih serius dalam melatih keterampilannya, baik dalam

melaksanakan proses pembelajaran maupun merancang perangkan pembelajaran.

Dalam kegiatan pendidikan seharusnya para pendidik mengetahui tentang

perencanaan untuk memperlancar suatu sistem pendidikan dan pembelajaran yang

efektif dan efisien, dan dengan perencanaan yang matang maka kegiatan

pendidikan akan mampu berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang

ingin dicapai.Program tahunan, program semester, dan pekan efektif merupakan

rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam sistem pendidikan dalam suatu

lembaga pendidikan.

Dengan adanya kebutuhan sebagaimana diatas maka hendaklahseorang

guru mengetahui program tahunan, program semester dan pekan efektif serta

langkah-langkah penyusunannya.Karena dalam proses pendidikan dibutuhkan

adanya program sebagai sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.5 Adapun program berupa kegiatan tersebut merupakan

keterampilan guru dalam mendesainnya. karena guru dituntut untuk terampil

dalam segala hal yang termasuk juga dalam mendesain perangkat pembelajaran.

Tanpa adanya kecakapan yang maksimal yamg dimiliki oleh guru maka

kiranya sulit bagi guru tersebut mengemban dan melaksanakan tanggung

jawabnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Peningkatan kemampuan itu meliputi

kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-

tugas di dalam sekolah dan kemampuan yang diperlukan untuk

5Fatkurohmanudin. 2012. “ Penyusunan Program Tahunan, Program Semester dan
Pekan..Efektif”. halaman ini diakses pada tanggal 6 April 2013,
..http://ki..stainsamarinda.blogspot.com/2012/08/penyusunan-..program-tahunanprogram.html
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merealisasikantanggung jawab di luar sekolah. Kemampuan-kemampuan itu harus

dipupuk dalam diri guru sejak ia mengikuti penididikan guru sampai ia bekerja.6

Dalam pendapat lain ada juga guru yang berpandangan bahwa

perencanaan mengajar tak begitu diperlukan bagi guru, dengan alasan sebagi

berikut :

1. Perencanaan mengajar/persiapan mengajar hanyalah sebagai alat bagi para
pemilik/supervisor untuk mengecek pekerjaan guru.

2. Karena guru mendapat tugas mengajar yang terlalu memberatkan maka mereka
kurang atau tidak punya waktu untuk membuat persiapan.

3. Karena adanya sementara kenyataan, bahwa ada atau banyak guru yang berhasil
mengajar tanpa ada persiapan mengajar.

4. Keinginan banyak guru mengajar secara rutin mengerjakan itu-itu saja.7

Menurut pendapat penulis kegiatan-kegiatan dalam pendidikan telah diatur

oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini telah

dilaksnakan sejak tahun 2006 dan mengalami perbikan-perbaikan yang signifikan.

Dalam kurikulum KTSP ini juga mengatur tentang hal-hal yang menjadi tugas

guru yaitu guru dituntut untuk merumuskan perangkat pembelajaran dan

melaksanakan proses pembelajaran.

Dari fenomena-fenomena yang ada, kebanyakan guru ahli dalam

melaksanakan dan menggunakan perangkat pembelajaran, akan tetapi tidak

dibarengi dengan keterampilannya dalam merumuskan perangkat pembelajaran

pada umumnya dan program tahunan dan program semester pada khususnya. Hal

ini dapat dilihat ketika penulis melakukan wawancara dengan guru pendidikan

agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru. Adapun hasil

wawancara penulis adalah sebagi berikut :

6Departemen Agama RI, 2005, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, Jakarta:
Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, h. 83-84

7Ibid., h. 86
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1. Guru kesulitan dalam membuat dan merumuskan program semester dan program
tahunan.

2. Guru hanya mempersiapkan perencanaan pembelajaran apabila pengawas datang
ke sekolah.

3. Sebagian guru menganggap proses pembelajaran akan tetap berjalan tanpa adanya
suatu perencanaan yang tertulis.

4. Guru kesulitan dalam merumuskan silabus karena tidak menjadikan program
tahunan dan program semester sebagai pedoman pembuatan silabus.

5. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar terkadang tidak tersampaikan secara
keseluruhan karena tidak adanya perencanaan yang matang oleh seorang guru.

6. Ada beberapa guru yang hanya mengcopy paste hasil program tahunan yang ada
pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti

permasalahan ini. Adapun judul penelitian yang dilakukan

adalah“KETERAMPILAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM

MEMBUAT PROGRAM TAHUNAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

NEGERI 10 PEKANBARU”

B. Penegasan Istilah

Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa hal yang akan penulis

jelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul, maka perlu adanya

penegasan istilah yang berkaitan dengan judul yaitu :

1. Keterampilan atau skilldapat dikonotasikan sebagai sekumpulan penegetahuan dan

kemampuan yang harus dikuasai.8Keterampilan juga disebut domain yang

menggambarkan kemampuan atau keterampilan (skill) sesorang yang dapat dilihat

dari unjuk kerja atau performance.9Jadi keterampilan guru adalah

8Ali Imron, 1995, Pembinaan Guru di Indonesia, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, h. 85
9Wina Sanjaya, 2008,Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kencana,

h.41
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sekumpulankemampuan guru dalam membuat sesuatu yang harus dikuasainya

dengan efektif dan efisien.

2. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun ajaran untuk

mencapai tujuan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah

ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar

yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa.10

3. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak

dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini

merupakan penjabaran dari program tahunan.11

Dari penegasan istilah di atas maka penulis akan meneliti keterampilan guru

dalam membuat program tahuanan dan program semester. Program tahunan dan

program semester ini adalah langkah awal dari seorang guru untuk merumuskan

alokasi waktu yang dibutuhkannya dalam menyampaikan materi pembelajaran.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka

permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah keterampilan guru pendidikan agama Islam dalam membuat

program tahunan diSekolah Menengah Atas Negeri10 Pekanbaru?

10
Ibid., h.52

11Mulyasa, 2006, Kurikulum Berbasis Kompetensi,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.
98
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b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan guru pendidikan agama

Islam dalam membuat program tahunan di Sekolah Menengah Atas Negeri10

Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan yang ada, maka penulis membatasi

permasalahan dengan memfokuskan pada keterampilan guru pendidikan agama

Islam dalam membuat program tahunan di Sekolah Menengah Atas Negeri10

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah keterampilan guru

pendidikan agama Islam dalam membuat program tahunan di Sekolah Menengah

Atas Negeri10 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan guru

pendidikan agama Islam dalam membuat program tahunan di Sekolah Menengah

Atas Negeri10 Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai informasi bagi guru dalam dalam membuat program tahunan dan program

semester.
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b. Sebagai acuan dan pedoman bagi pengawas dalam memeriksa tugas guru.

c. Sebagai penambah wawasan bagi penulis dalam bidang pendidikan yang berkaitan

dengan penulisan ilmiah.

d. Sebagai penelitian yang relevan bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan meneliti.
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