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ABSTRACT
Teacher, especially in higher learning institutions, is professional staff that
function to plan and implement the teaching process, to evaluate the result of
teaching, to give guidance and training, to do researches and services to
society. The duty of teacher is professionally indicated in the management skill
and administrative teaching, work ethos, and the motivation of selfimprovement. Teaching needs to be well planned and designed so that it can
operate accurately, efficiently, and effectively in achieving goals. Planning
describes the goals, the activities to be done, the strategies to achieve the
goals, and the means to those goals. This means that planning comprises
visions, missions, goals, targets, policies, programs, and realistic activities
with reference to current relevant development. The planning must be realistic
in the sense that it must include observation before determining it. The
observation must take into account some aspects, including goals and targets,
resources, environment, and challenges.
Kata kunci: perencanaan, pengajaran, dan pembelajaran
A. Pendahuluan
Pendidikan kontemporer memerlukan landasan dan orientasi yang jelas dan
terarah pada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pendidikan harus jelas dalam
mekanisme input, proses, dan outputnya sehingga dapat terukur setiap pelaksanaan
kegiatan pendidikan dan pengajaran. Kegiatan yang terukur dalam pengajaran dapat
dengan mudah diketahui kualitas pembelajaran tersebut, dan lebih mudah dilakukan
perbaikan untuk sebuah kemajuan.
Pendidik sebagai ‘ujung tombak’ dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah,
dituntut dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Dalam Undang-Undang
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, dikatakan pendidik merupakan tenaga professional yang
bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. 1 Tugas
pendidik secara profesional terlihat dalam skill manajemen dan administrasi
pembelajaran, etos kerja, serta motivasi pengembangan kualitas diri.
Tenaga profesional pendidik yang dikemukakan oleh Arismunandar terlihat
dalam kemampuan melaksanakan pembelajaran, yaitu:
1. Pengelolaan kelas, yaitu mendemonstrasikan teknik pengelolaan kelas secara
rutin, dan mempertahankan prilaku kelas yang diinginkan.
2. Pengajaran, yaitu memfokuskan dan menjaga perhatian ‘peserta didik’ terhadap
pelajaran, memberikan kesempatan kepada ‘peserta didik’ mereviu dan
melakukan praktek, mendemonstrasikan ketrampilan bertanya, menetapkan

1

Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan,
(Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2006), h. 24.
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3. strategi untuk mengevaluasi kemajuan belajar ‘peserta didik’, dan
mendemonstrasikan metode mengajar.
4. Iklim kelas, yaitu menciptakan iklim belajar yang positif, meningkatkan konsep
diri yang positif pada diri pebelajar, dan menciptakan lingkungan kelas yang
positif. 2
Pengajaran merupakan kegiatan besar untuk sebuah upaya perubahan bagi
peserta didik secara holistik. Pengajaran pada hakekatnya adalah suatu proses yang
mengandung makna, bukan semata-mata proses yang mekanis.3 Oleh sebab itu, maka
pengajaran perlu dirancang dan direncanakan dengan baik, agar dapat berjalan dengan
cepat, tepat, akurat, efektif, dan efisien dalam pencapaian tujuan.
Perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yang penting
dan saling terkait satu sama lain.4 Berbicara tentang perencanaan, dihadapkan pada
pertanyaan apakah suatu rencana berjalan dengan baik atau tidak. Pertanyaan mendasar
ini kiranya aktual diajukan manakala dilihat realitas keseharian yang menunjukkan
banyaknya kegagalan akibat perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan
perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri ataupun pada saat proses
perencanaan itu berlangsung.
Berdasarkan pembahasan di atas yang menunjukkan seorang pendidik dituntut
melaksanakan tugas pengajaran secara profesional, yaitu melakukan perencanaan
pengajaran yang menjadi acuan dan pedoman dalam pencapaian tujuan dan sesuai
dengan semangat pendidikan nasional.
B. Pengertian Perencanaan Pengajaran
Perencanaan sebagai upaya tindakan untuk memprediksi hal-hal yang akan
terjadi di masa mendatang. Perencanaan ini sebagai kegiatan awal dalam setiap proyek
besar yang akan dilaksanakan. Ulbert Silalahi menyatakan bahwa perencanaan
merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur
pendayagunaan manusia, informasi, finansial, metode dan waktu untuk
memaksimalisasi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan.5 Perencanaan ini
menganalisis semua peluang, potensi, tantangan, dan ancaman terhadap semua
komponen yang terkait dan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.
Hal ini menjadi objek kajian analisis SWOT (strength, weeknes, opportunity, dan
threat).6 Analisis SWOT dalam membedah permasalahan perencanaan pengajaran
Lebih lanjut Arismunandar, Manajemen Pendidikan – Peluang dan Tantangan, (Makassar:
Badan Penerbit UNM, 2005), h. 115
3
Lebih tegasnya, W.H. Burton menyatakan bahwa pengajaran adalah melakukan perubahan
pada individu yang diarahkan agar individu dan lingkungannya yang merasakan dan membutuhkan
pengajaran tersebut menjadi lebih memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lingkungannya. Lihat W.H.
Burton, The Guidance of Learning Activities, (New York: Appleton Century Coffs, Inc., 1944), h. 27.
4
Fungsi manajemen dalam pendidikan Islam terdiri dari planning, organiting, actualiting,
controlling, dan evaluating. Fungsi-fungsi tersebut menjadi prasyarat keberlangsungan kegiatan
pembelajaran secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Lebih jelasnya lihat Edward Sallis,
Total Quality Management in Education, diterjemahkan oleh Ahmad Ali & Fahrurrozi dengan judul
“Manajemen Mutu Pendidikan”, (Cet. VIII; Jogjakarta: IRCisoD, 2008).
5
Ulbert Silalahi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 136
6
Analisis dan kajian pelaksanaan pendidikan dalam era otonomi daerah dalam pendekatan
SWOT, sangat menarik dalam penjelasan Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Analisis SWOT: Kebijakan
Pendidikan Era Otonomi Daerah, Edisi I, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).
2
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sangat tepat karena dapat membedah dan mendeteksi semua potensi dan hambatan yang
ada, baik secara internal maupun eksternal.
Kegiatan perencanaan merupakan mengidentifikasi potensi dan peluang yang
dimiliki serta tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi. Secara makro, Bintoro
Tjokroamidjodjo mendefenisikan perencanaan sebagai:
1. Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber
yang ada supaya lebih efektif dan efisien.
3. Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana,
bilamana, dan oleh siapa.7
Perencanaan mendeskripsikan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, strategi apa
yang dilakukan, tujuan apa yang ingin dicapai, sarana apa yang dapat menunjang, dan
seterusnya. Hal ini perencanaan mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan,
program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa
depan.8 Kemudian perencanaan harus realistis, dimana prosesnya melakukan observasi
(studi kelayakan) di lapangan sebelum menetapkan rencana. Studi kelayakan dalam
sebuah perencanaan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tujuan dan sasaran,
sumber daya, kondisi lingkungan, dan hambatan yang mungkin terjadi.
Pengajaran sebagai suatu sistem kegiatan yang perlu direncanakan secara tepat
dan akurat. Perencanaan pengajaran menurut Comb dalam Harjanto adalah suatu
penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan
dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan
kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakat.9 Defenisi ini menegaskan pada aspek
rasionalitas dan sistematis, sehingga ukuran probabilitas kurang diperhatikan. Indikator
rasionalitas menjadi tolok ukur penyusunan perencanaan pengajaran.
Perencanaan pengajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, sebagaimana
yang dikemukakan H. Syaiful Sagala, yaitu:
1. Perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, yaitu pengembangan pengajaran
secara sistemik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran dan
pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran.
2. Perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin, yaitu cabang dari pengetahuan
yang senantiasa memperhatikan hasil penelitian dan teori-teori tentang strategi
pengajaran dan implementasinya terhadap strategi-strategi tersebut.
3. Perencanaan pengajaran sebagai sains, yaitu mengkreasi secara detail spesifikasi
dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi
maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang lebih
sempit dari materi pelajaran dengan segala tingkatan kompleksitasnya.
4. Perencanaan pengajaran sebagai realitas adalah ide pengajaran dikembangkan
dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu
proses yang dikerjakan perencana mengecek secara cermat semua kegiatan telah
sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistemik.
7

Bintoro Tjokroamidjodjo, Perencanaan Pembangunan, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 12.
Lihat Edy Sukarno, Sistim Pengendalian Manajemen – Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 133.
9
Lihat Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 6
8
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5. Perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari
sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran.
6. Perencanaan pengajaran sebagai teknologi yaitu suatu perencanaan yang
mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku
kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem
pengajaran.10
Perencanaan pengajaran secara komprehensif dapat dilihat dari berbagai aspek,
perencanaan pengajaran dapat ditinjau dari segi proses, dari segi disiplin, dari segi
konstruk keilmuan, dari segi koherensi, dari segi suatu sistem, dan dari segi desain
teknologi. Aspek ini belum menunjukkan sikap profesionalitas, administrasi, dan
akuntabilitas sebuah perencanaan pengajaran. Karena perencanaan pengajaran harus
memiliki sistem evaluasi dalam mengapresiasi kelayakannya.
C. Prinsip-Prinsip Perencanaan Pengajaran
Perencanaan pengajaran sebagai sebuah sistem, maka perlu didukung oleh
prinsip dan prosedur sebagai ‘aturan main’ dalam menyusun perencanaan pengajaran.
Perencanaan pengajaran membutuhkan skema dan konstruk keilmuan sehingga dapat
dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap berbagai masalah yang mengaitarinya.
Masalah-masalah pokok dalam perencanaan pengajaran adalah (1) Masalah arah dan
tujuan; (2) Masalah evaluasi; (3) Masalah isi dan urutan materi pelajaran; (4) Masalah
metode; dan (5) Hambatan-hambatan.11 Masalah-masalah tersebut perlu diperhatikan
bagi penyusun perencanaan pengajaran sehingga dapat dilakukan pengembangan sesuai
dinamika pendidikan. Namun yang menjadi hambatan besar adalah kemampuan
pendidik dalam menyusun rencana pengajaran, melakukan studi kelayakan, dan
implementasi di lapangan.
Sebelum menyusun perencanaan pengajaran, seorang pendidik perlu
mempersiapkan diri terutama dalam kompetensi profesional. Pendidik dituntut
memahami dan menguasai perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam penyusunan
pengajaran. Perangkat yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran adalah
(1) Memahami kurikulum; (2) Menguasai bahan ajar; (3) Menyusun program
pengajaran; (4) Melaksanakan program pengajaran; dan (5) Menilai program pengajaran
dan hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.12 Di samping itu, pendidik harus
menguasai perangkat teknologi pembelajaran mutakhir, kondisi psikologis peserta didik,
dan sebagainya. Jadi, pengembangan perencanaan pengajaran bukan hanya
pertimbangan administrasi saja tetapi bagaimana mengelaborasi aspek-aspek yang
terlibat dalam program pengajaran.
Pengajaran sebagai kegiatan interaksi pendidik dan peserta didik diperlukan
suatu konsep yang akseptabel. Pengajaran yang berorientasi pada peserta didik (student
oriented) menjadi suatu kajian sentral dalam menyusun perencanaan pengajaran. Prinsip
tersebut menjadikan peserta didik ‘tolok ukur’ dalam menilai perencanaan pengajaran.
10

H. Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan
Problematika Belajar dan Mengajar, (Cet. V, Bandung: Alfabeta, 2007), h. 137.
11
Darwyn Syah, dkk., Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam, (Cet. 2,
Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 32-34
12
Lihat Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran – Mengembangkan Standar Kompetensi
Guru, (Cet. V, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 21
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Prinsip-prinsip pengajaran dalam perencanaan pengajaran, yaitu: (1) Prinsip
pengembangan; (2) Prinsip perbedaan individu; (3) Minat dan kebutuhan anak; dan (4)
Aspek motivasi dalam perencanaan pembelajaran.13 Prinsip-prinsip ini sebagai salah
satu aspek pertimbangan dalam merancang pengajaran.
Tugas perancang dan pengembang pendidikan agama Islam adalah berupaya
untuk menata dan mengatur bagaimana agar pembelajaran pendidikan agama yang
direncanakan itu dapat membuat peserta didik butuh belajar, mau belajar, terdorong
untuk belajar, memudahkan belajar, dan tertarik untuk terus menerus belajar pendidikan
agama sesuai dengan kondisi yang ada untuk menciptakan hasil pembelajaran
pendidikan agama yang diharapkan.14 Hal tersebut dapat dipahami bahwa di dalam
merancang pembelajaran pendidikan agama Islam dibutuhkan penciptaan lingkungan
edukatif yang menyenangkan bagi pendidik, dan peserta didik, sehingga kegiatan
pembelajaran dapat berjalan secara alamiah.
Dalam menyusun perencanaan pengajaran, pemahaman komponen perencanaan
pengajaran sangat penting dalam menetapkan prinsip-prinsip yang akan dikembangkan.
Prinsip-prinsip yang perlu yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan
pengajaran, menurut A. James Popham, dan Eva L. Baker, adalah memberitahukan
tujuan, memahami maksud, latihan yang sesuai, latihan yang sama, latihan yang sejenis,
tahu hasil, pengajaran yang dibedakan, pencapaian tujuan efektif.15 Prinsip ini yang
utama bagi pendidik adalah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai kepada peserta
didik di dalam pembelajaran, nilai apa yang hendak dikembangkan, diberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan, aktivitas
peserta didik identik dengan yang dikehendaki dalam evaluasi, memberikan latihan
yang bervariasi kepada peserta didik dengan orientasi pencapaian yang sama, memberi
tahu peserta didik perkembangannya, mengapresiasi perbedaan individu peserta didik,
dan mempertimbangkan pencapaian afektif.
Kemudian Ahmad Tafsir menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang perlu dimiliki
dalam mempersiapkan pengajaran ialah, (1) memahami tujuan pendidikan; (2)
menguasai bahan pelajaran; (3) memahami teori-teori pendidikan; (4) memahami prinsiprinsip mengajar; (5) memahami metode-metode mengajar; (6) memahami teori-teori
belajar; (7) memahami beberapa model pengajaran yang penting; (8) memahami
prinsip-prinsip evaluasi; dan (9) memahami langkah-langkah membuat perencanaan
pengajaran.16 Prinsip perencanaan pengajaran seyogyanya dibangun dalam prinsip
kecakapan individual seorang pendidik. Kecakapan individu dapat dilihat dalam
kemampuan administratif, manajerial, dan komunikatif dalam teknis pembelajaran.
D. Pengembangan Komponen-komponen Perencanaan Pengajaran
Setiap pendidik bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan
pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu:
13

H. Syaiful Sagala, op.cit, h. 150-152
Muhaimin, et al, Paradigma Pendidikan Islam – Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama
Islam di Sekolah, (Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 185
15
W. James Popham dan Eva L. Baker, Teknik Mengajar Secara Sistematis, diterjemahkan oleh
Amirul Hadi dkk., (Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 69-78.
16
Lihat Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Cet. VI, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2002), h. 13.
14
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1. Meningkat rasa ingin tahunya;
2. Mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan
pendidikan;
3. memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber
informasi;
4. mengolah informasi menjadi pengetahuan;
5. menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah;
6. mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain; dan
7. mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.17
Perencanaan pembelajaran tersebut berorientasi pada pendekatan peserta didik,
yang tentunya membawa implikasi positif pada perkembangan kognisi, afeksi dan skill
peserta didik. Peserta didik sebagai mainstream pembelajaran di sekolah menunjukkan
model pendidikan yang membebaskan.
Pengembangan perencanaan pengajaran senantiasa mengacu kepada aturan
normatif sistem pendidikan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Bab IV, Pasal 20 dinyatakan bahwa:
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan
pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar,
metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.18
Inti persoalan dari perencanaan pengajaran adalah tujuan, materi, metode,
sumber belajar, dan penilaian. Namun dalam praksisnya, dunia pembelajaran
menggunakan komponen perencanaan pengajaran yang dituangkan dalam KBK. Di
mana tujuan pembelajaran dijabarkan ke dalam term standar kompetensi dan
kompetensi dasar (SKKD).
1. Standar kompetensi mata pelajaran
Urutan berdasarkan hirarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan
materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di Standar Isi; keterkaitan antar
standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; keterkaitan standar
kompetensi dan kompetensi dasar antarmata pelajaran.
Standar kompetensi sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik
pada suatu mata pelajaran, berfungsi untuk memandu pendidik dalam menjabarkan ke
dalam pengalaman belajar sehingga kegiatan pembelajaran tidak menyimpang dari
koridor kemampuan peserta didik yang ingin dicapai. Tidak adanya standar kompetensi
atau hasil yang harus dicapai, mengakibatkan komponen input dan proses pembelajaran
yang dilaksanakan kurang efektif, sehingga hasilnya tidak optimal, karena pembelajaran
kurang berfokus.19 Pada prinsipnya, standar kompetensi adalah:
a. Pernyataan tujuan yang menjelaskan apa yang harus diketahui peserta didik dan
kemampuan melakukan sesuatu dalam mempelajari suatu bidang studi.
b. Spesifikasi skor atau peringkat kinerja yang berkaitan dengan kategori
pencapaian seperti lulus atau memiliki keahlian.20
17

Lembaran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, h. 9
18
Departemen Agama RI, op.cit., h. 165
19
E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi – Konsep, Karakteristik, dan Implementasi, (Cet.
IV, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 23.
20
Darwyn Syah, dkk., op.cit., h. 94
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Standar kompetensi disusun dan ditetapkan sesuai kebutuhan pangsa pasar,
dinamika sains, dan kondisi kompleksitas masyarakat. Standar kompetensi menjadi
tolok ukur berhasil tidaknya suatu pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh pendidik.
2. Kompetensi dasar mata pelajaran
Kompetensi dasar menjadi sasaran dalam setiap pembelajaran. Hal ini pendidik
dapat mengapresiasi proses perkembangan peserta didik setiap pembelajaran di kelas.
Peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar, dan tingkat-tingkat penguasaan yang
akan digunakan sebagai kriteria pencapaian secara eksplisit, dikembangkan berdasarkan
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan memiliki kontribusi terhadap kompetensikompetensi yang sedang dipelajari.21 Kompetensi dasar merupakan sub-sub sasaran
pencapaian dari standar kompetensi secara umum.
3. Mengembangkan Indikator
Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh
perubahan perilaku yang dapat diukur yang meliputi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan
pendidikan, dan potensi daerah. Indikator pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk
menyusun alat penilaian. Indikitaor pembelajaran adalah karakteristik, ciri-ciri, tandatanda, perbuatan, atau respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh ’peserta
didik’, untuk menunjukkan bahwa ’peserta didik’ itu telah memiliki kompetensi dasar
tertentu.22
Setiap kompetensi dasar dijabarkan menjadi beberapa indikator (lebih dari dua).
Indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan/atau diobservasi.
Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam
kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Prinsip pengembangan indikator adalah
urgensi, kontinuitas, relevansi dan kontekstual. Keseluruhan indikator dalam satu
kompetensi dasar merupakan tanda-tanda, prilaku, dan lain-lain untuk pencapaian
kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara
konsisten.
4. Materi pokok pengajaran
Dalam merancang materi pokok pembelajaran perlu diperhatikan aspek potensi
peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik,
intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta
didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran,
relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan alokasi waktu.
Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan
menentukan materi pembelajaran, yaitu lingkungan pembelajaran, tingkat
ketergantungan pada guru, ketersediaan materi, cakupan pembelajaran, individual atau
kelompok, dan besarnya kelompok sasaran.23 Pertimbangan yang arif dan realistis
dalam merancang materi pokok pembelajaran menjadi harapan bagi tenaga pendidik di
sekolah.
5. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

21
Lihat E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Cet. I, Bandung; Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 102.
22
Darwyn Syah, dkk., op.cit., h. 95.
23
E. Mulyasa, Standar Kompetensi …, op.cit., h. 169.
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Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang
melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik
dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian
kompetensi. Pengalaman belajar dimaksud dapat terwujud melalui pendekatan
pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman Belajar
memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.
Kegiatan pembelajaran intinya adalah memilih, menetapkan, dan
mengembangkan metode pembelajaran yang cocok dengan kondisi yang ada untuk
mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Menurut Muhaimin, untuk memilih,
menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran agama Islam, harus berpijak
kepada empat hal pokok, yaitu:
a) Tujuan pembelajaran agama Islam yang ingin dicapai
b) Isi pembelajaran agama Islam yang harus dipelajari peserta didik untuk
mencapai tujuan pembelajaran agama Islam tersebut.
c) Sumber belajar yang tersedia dan dapat menghantarkan pesan pembelajaran
yang lebih efektif dan efisien, dan
d) Karakteristik peserta didik yang belajar, terutama yang telah dikuasai peserta
didik, tingkat sosial ekonomi, kelas sosial dalam struktur masyarakat, jenjang
pendidikan, cara belajar, gaya belajarnya, dan sebagainya.24
Jadi, prinsipnya dalam merancang kegiatan pembelajaran di kelas, seyogyanya
ditetapkan suatu model pembelajaran apa yang ingin diterapkan, pendekatan yang
digunakan, strategi yang dipakai, metode yang diimplementasikan, dan penentuan
teknik dan taktik yang akan dipakai. Apabila runtut perencanaan kegiatan pembelajaran
tersebut maka dengan mudah melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.
6. Menentukan Jenis Penilaian
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan utk memperoleh, menganalisis, dan
menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara
sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam
pengambilan keputusan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes
dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya
berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.25 Bentuk-bentuk
penilaian ini diterapkan sesuai dengan pengalaman belajar peserta didik.
Dalam merancang penilaian diperlukan prinsip-prinsip yang ilmiah sehingga
hasilnya dapat objektif. Prinsip dasar tes hasil belajar peserta didik, yaitu:
a. Tes tersebut hendaknya dapat mengukur secara jelas hasil belajar yang telah
ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional.
b. Mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan pelajaran yang
telah diajarkan.
c. Mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar cocok untuk
mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan.
d. Didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
e. Dibuat seandal mungkin sehingga mudah diinterpretasikan dengan baik.

24
25

Muhaimin, et al, op.cit., h. 186
Lihat Ibid, h. 97.
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f. Digunakan untuk memperbaiki cara belajar ‘peserta didik’ dan cara mengajar
‘pendidik’.26
Keenam prinsip dasar tes hasil belajar tersebut seringkali kurang mendapat
apresiasi dari pendidik sehingga peserta didik seringkali mengalami ketidakpuasan
dalam belajar. Penerapan penilaian yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar
peserta didik, dan hal ini yang menjadi sasaran utama dalam memberikan apresiasi
setiap perkembangan belajar peserta didik.
7. Menentukan Alokasi Waktu
Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah
minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu dengan
mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan,
dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam
silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang
dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Prinsipnya perencanaan alokasi waktu
dipengaruhi oleh jumlah minggu efektif, dana, alokasi waktu mata pelajaran dengan
mempertimbangkan jumlah, keluasan, dan kedalaman kompetensi dasar, serta tingkat
kepentingan dengan keadaan dan kebutuhan setempat.27 Penentukan alokasi waktu
pembelajaran lebih banyak ditentukan oleh aturan yang ditetapkan pemerintah dan
kegiatan kurikuler yang ada di sekolah.
8. Menentukan Sumber Belajar
Sumber belajar merupakan informasi yang disajikan dan disimpan dalam
berbagai bentuk media, yang dapat membantu peserta didik dalam belajar. Sumber
belajar dapat dikategorikan sebagai tempat atau lingkungan sekitar, benda, orang, buku,
peristiwa atau fakta.28 Sumber belajar dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang dapat
membantu dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
Sumber belajar adalah rujukan, objek dan atau bahan yang digunakan untuk
kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, nara
sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar
didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun
kegunaan sumber belajar adalah:
a. Pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses belajar mengajar
yang akan ditempuh.
b. Pemandu secara teknis dan langkah-langkah operasional untuk menelusuri
secara lebih teliti menuju pada penguasaan keilmuan secara tuntas.
c. Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan
aspek-aspek bidang keilmuan yang dipelajari.
d. Memberikan petunjuk dan gambaran kaitan bidang keilmuan yang sedang
dipelajari dengan berbagai bidang keilmuan lainnya.

26
M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Cet. XIV, Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2008), h. 23-25
27
Darwyn Syah, dkk., op.cit., h. 96
28
Abd. Mujib, op.cit, h. 60.
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e. Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang diperoleh orang lain yang
berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu.
f. Menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul yang merupakan konsekuensi
logis dalam suatu bidang keilmuan yang menuntut adanya kemampuan
pemecahan dari orang yang mengabdikan diri dalam bidang tersebut.29
Penentuan sumber belajar tentunya dipertimbangkan standar kompetensi yang
ada, kompetensi dasar yang ingin dicapai, indikator pembelajaran, materi pokok
pembelajaran, alokasi waktu, model kegiatan pembelajaran, bentuk penilaian yang
dilakukan. Oleh sebab itu, maka seorang pendidik dituntut untuk bersikap professional
dalam merancang kegiatan pembelajaran sehingga implementasi pembelajaran dapat
tercapai kepada suatu tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.
E. Manfaat Perencanaan Pengajaran dalam Kegiatan Pembelajaran
Perencanaan pengajaran sangat berfaedah dalam kegiatan pembelajaran di
sekolah, baik bagi pendidik maupun bagi peserta didik. Adanya perencanaan pengajaran
menjadi ‘tolok ukur’ bagi mutu pembelajaran, sehingga tingkat akuntabilitas
pembelajaran dapat diukur. Secara umum, fungsi perencanaan pengajaran menurut
Oemar Hamalik, 30 yaitu:
1. Memberikan pemahaman yang jelas pada ‘pendidik’ tentang tujuan pendidikan
sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai
tujuan;
2. Membantu ‘pendidik’ memperjelas pemikiran tentang sumbangan
pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan;
3. Menambah keyakinan ‘pendidik’ atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan
prosedur yang dipergunakan;
4. Membantu ‘pendidik’ dalam upaya mengenal berbagai kebutuhan dan minat
‘peserta didik’ serta mendorong motivasi belajar;
5. Mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar, berkat
adanya organisasi kurikuler yang lebih baik, metode yang tepat dan menghembat
waktu;
6. ‘Peserta didik’ akan menghormati ‘pendidik’ yang dengan sungguh-sungguh
mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan mereka;
7. Memberi kesempatan kepada para ‘pendidik’ untuk memajukan pribadi dan
perkembangan profesionalnya;
8. Membantu ‘pendidik’ memiliki rasa percaya diri sendiri dan jaminan atas diri
sendiri;
9. Membantu ‘pendidik’ memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa
memberikan bahan-bahan yang actual kepada ‘peserta didik’.
Fungsi perencanaan pengajaran di atas lebih mengarah kepada pendidik, dan hal
ini dapat dipahami karena pendidiklah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Namun, perencanaan pengajaran yang berpusat kepada peserta didik tentunya fungsinya
lebih mengacu kepada kebermaknaan bagi kemajuan belajar peserta didik. Kemudian,
manfaat perencanaan pengajaran dalam pembelajaran adalah:
E. Mulyasa, Kurikulum …, op.cit., h. 50.
Lihat H. Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Cet. I, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 215.
29
30
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1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam pencapaian tujuan
2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang
terlibat dalam kegiatan
3. Sebagai pedoman kerja bagu setiap unsur, baik unsur ‘pendidik’ maupun unsur
‘peserta didik’
4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui
ketepatan dan kelambatan kerja.
5. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja.
6. Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya.31
Perencanaan pengajaran sangatlah besar manfaatnya, baik bagi pendidik, peserta
didik, maupun pihak yang terkait seperti kepala sekolah, pengawas sekolah
(pemerintah), dan stakeholder. Oleh sebab itu, maka perencanaan pengajaran sangat
penting dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga setiap kegiatan input, proses, dan
output dapat diberjalan secara efektif dan efisien, serta membawa benefit impact bagi
semua pihak yang terkait.
F. Penutup
1. Perencanaan pengajaran merupakan suatu kegiatan awal dalam merancang
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sumber daya pendukung pencapaian
tujuan, pendekatan kegiatan, analisis SWOT (potensi, peluang, tantangan, dan
ancaman), sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien,
dirancang secara rasional, sistematis, realistis, dan sebagainya.
2. Prinsip-prinsip perencanaan pengajaran yaitu prinsip pengembangan; Prinsip
perbedaan individu; Minat dan kebutuhan anak; Aspek motivasi dalam
perencanaan pembelajaran, dan prinsip lain yang lebih holistik, yaitu memahami
tujuan pendidikan; menguasai bahan pelajaran; memahami teori-teori
pendidikan; memahami prinsi-prinsip mengajar; memahami metode-metode
mengajar; memahami teori-teori belajar; memahami beberapa model pengajaran
yang penting; memahami prinsip-prinsip evaluasi; dan memahami langkahlangkah membuat perencanaan pengajaran.
3. Pengembangan komponen-komponen perencanaan pengajaran dilakukan sesuai
aturan yang berlaku, kondisi peserta didik, kemajuan sains, kebutuhan pangsa
pasar, dan kompleksitas masyarakat. Komponen perencaan pengajaran yang
perlu dikembangkan adalah standar kompetensi sesuai standar isi, kompetensi
dasar, indicator kompetensi, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
alokasi waktu, sumber belajar, dan bentuk penilaian.
4. Manfaat perencanaan pengajaran dalam pembelajaran yaitu sebagai petunjuk
arah kegiatan dalam pencapaian tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas
dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman
kerja bagu setiap unsur, baik unsur ‘pendidik’ maupun unsur ‘peserta didik’,
sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui
ketepatan dan kelambatan kerja, untuk bahan penyusunan data agar terjadi
keseimbangan kerja, dan untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya

31

Abd. Mujib, op.cit, h. 22
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