
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sebagai konsekuensi atas terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), 

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional, telah menerbitkan 

berbagai peraturan agar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) paling tidak dapat memenuhi standar 

minimal tertentu. Berbagai standar tersebut adalah: (1) standar isi, (2) standar 

kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) 

standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. 

Pencapaian standar isi (SI) yang memuat standar kompetensi (SK) dan 

kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melalui 

pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu, sehingga pada gilirannya 

mencapai standar kompetensi lulusan (SKL) setelah menyelesaikan pembelajaran 

pada satuan pendidikan tertentu secara tuntas. Agar peserta didik dapat mencapai 

SK, KD, maupun SKL yang diharapkan, perlu didukung oleh berbagai standar 

lainnya, antara lain standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. 
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20, diisyaratkan bahwa 

guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran, yang kemudian dipertegas 

malalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan 

proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan 

untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Salah satu 

elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapkan 

untuk mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar. 

Selain itu, pada lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, juga diatur tentang berbagai 

kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, baik yang bersifat kompetensi inti 

maupun kompetensi mata pelajaran.  

Bagi guru pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), baik 

dalam mengembangkan sumber belajar maupun kompetensi profesional, berkaitan 

erat dengan kemampuan guru dalam penyusunan bahan ajar. Guna menghasilkan 

tamatan yang mempunyai kemampuan sesuai standard kompetensi lulusan, 

diperlukan pengembangan pembelajaran untuk setiap kompetensi secara 

sistematis, terpadu, dan tuntas (mastery learning). Pada pendidikan menengah 

umum, di samping buku-buku teks, juga dikenalkan adanya lembar-lembar 

pembelajaran (instructional sheet) dengan nama yang bermacam-macam, antara 

lain: lembar tugas (job sheet), lembar kerja (work sheet), lembar informasi 

(information sheet) dan bahan ajar lainnya baik cetak maupun non-cetak. Semua 

bahan yang digunakan untuk mendukung proses belajar itu disebut sebagai bahan 

ajar.  
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Untuk pembelajaran yang bertujuan mencapai kompetensi sesuai profil 

kemampuan tamatan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

diperlukan kemampuan guru untuk dapat mengembangkan yang tepat. Dengan 

pendekatan belajar tuntas (mastery learning) diharapkan siswa dapat menguasai 

kompetensi-kompetensi secara utuh, sesuai dengan kecepatan belajarnya. Untuk 

itu bahan ajar hendaknya disusun agar siswa lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran mencapai kompetensi. 

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam 

berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai 

perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk 

cetakan, video, format perangkat lunak atau  kombinasi dari berbagai format yang 

dapat digunakan oleh siswa ataupun guru. 

Dengan demikian maka sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau 

lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat 

digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan 

tingkah laku. Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun 

guru apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang 

memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Jika 

tidak maka tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, dan atau buku 

hanya sekedar tempat, benda, orang atau buku yang tidak ada artinya apa-apa. 

Pada sisi lain, bahan ajar berkedudukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oleh karena itu, penyusunan bahan ajar 

hendaklah berpedoman kepada standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), 



 4 

dan standar komepetnsi lulusan (SKL). Bahan ajar yang disusun bukan 

mempedomani  SK, KD, dan SKL tentulah tidak akan memberikan banyak 

manfaat kepada peserta didik. 

Bahan ajar memiliki posisi amat penting dalam pembelajaran. Posisinya adalah 

sebagai representasi (wakil) dari penjelasan guru di depan kelas. Keterangan-

keterangan guru, uraian-uraian yang harus disampaikan guru, dan informasi yang 

harus disajikan guru dihimpun di dalam bahan ajar. Dengan demikian, guru akan 

dapat mengurangi kegiatannya menjelaskan pelajaran. Di kelas, guru akan 

memiliki banyak waktu untuk membimbing siswa dalam belajar atau 

membelajarkan siswa.  

Secara faktual penulis melihat kemampuan guru-guru di SMA PERINTIS I 

Bandar Lampung dalam menyusun bahan ajar masih lemah. Mungkin  faktor 

penyebabnya adalah guru belum mampu mengembangkan bahan ajar secara 

mandiri, guru lebih banyak mengandalkan buku paket, guru kurang menyadari 

akan pentingnya menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan, manfaat 

bahan ajar dalam penyiapan perangkat pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran, guru kurang memahami  mekanisme dan teknis menyusun bahan 

ajar yang benar, terbatasnya sarana TIK di sekolah dan terbatasnya kemampuan 

guru dalam pemanfaatannya,  guru  belum mengetahui tentang adanya sekolah 

RPSB yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk berkonsultasi dan berkoordinasi 

dalam pengembangan bahan ajar.  
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Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian pendahuluan dengan dengan 

beberapa guru mata pelajaran pada tanggal 15 juli 2010 di SMA PERINTIS 1 

Bandar lampung di peroleh data sebagai berikut.  

Table 1. Kemampuan Guru SMA PERINTIS I Dalam Penyusunan Bahan Ajar 

NO 
KRITERIA PENYUSUNAN 

BAHAN AJAR 
KEMAMPUAN GURU 

1. Sumber dalam penyusunan bahan 

ajar  

Guru lebih banyak mengandalkan buku 

teks paket saja. 

2.. Prinsip dalam  penyusunan bahan 

ajar  

Guru belum menyadari dan memahami 

akan pentingnya prinsip dalam 

menyusun bahan ajar  

3. Prosedur dalam penyusunan bahan 

ajar  

Guru kurang memahami  mekanisme 

dan teknis atau prosedur menyusun 

bahan ajar yang benar 

Sumber : Hasil wawancara 

Tabel diatas menunjukan adanya kemampuan guru yang lemah dalam penyusunan 

bahan ajar.dilihat dari beberapa kriteria dalam penyusunan bahan ajar. Hal ini 

diduga guru kurang memahami  mekanisme dan teknis menyusun bahan ajar yang 

benar, terbatasnya sarana TIK di sekolah dan terbatasnya kemampuan guru dalam 

pemanfaatannya. 

Dari uraian di atas penulis sangat tertarik akan masalah ini, karena hal ini 

merupakan masalah yang memang harus diketahui oleh guru sebagai pendidik 

agar dapat dijadikan pegangan bagi diri mereka dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai seorang guru, maka penulis tertarik untuk melakukan Studi Tentang 

Kemampuan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penyusunan Bahan Ajar . 
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1.2 Permasalahan 

1.2.1 Identifikasi Masalah. 

Masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut : 

1. Sumber bahan ajar guru hanya buku teks pelajaran saja. 

2. Guru kurang menyadari akan pentingnya menyusun bahan ajar yang sesuai 

dengan kebutuhan manfaat bahan ajar dalam persiapan perangkat 

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran 

3. Kemampuan guru dalam menyusun bahan ajar masih lemah..karena guru 

kurang memahami  mekanisme dan teknis menyusun bahan ajar yang 

benar. 

4. Terbatasnya sarana TIK di sekolah dan terbatasnya kemampuan guru 

dalam pemanfaatannya. 

1.2.2 Pembatasan masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah agar permasalahan 

yang akan diteliti tidak terlalu luas maka peneliti membatasi permasalahan pada, 

“Kemampuan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penyusunan Bahan 

Ajar”. 

1.2.3 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah di dalam 

penelitian ini adalah : ”Bagaimanakah Kemampuan Guru PKn Dalam Penyusunan 

Bahan Ajar di SMA PERINTIS I Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 2010/2011”. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah kemampuan  guru Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam penyusunan bahan ajar di SMA PERINTIS I Bandar 

Lampung  Tahun Pelajaran 2010/2011. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Manfaat teoritis adalah mengembangkan konsep-konsep pendidikan khususnya 

Pendidikan Kewarganegaraan, yang mengkaji kewajiban guru mempersiapkan 

dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna : 

1. Sebagai masukan bagi Civitas Akademika SMA PERINTIS I Bandar 

Lampung terkait dengan kemampuan  guru dalam penyusunan bahan ajar. 

2. Sebagai referensi dalam mengembangkan desain pelatihan dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian  

1. Ruang Lingkup Ilmu. 

Penelitian ini termasuk ruang lingkup pendidikan tentang kemampuan 

dalam penyusunan bahan ajar yang baik dan menarik bagi peserta didik 

maupun guru dengan tujuan untuk mengembangkan potensinya sehingga 

pembelajaran yang dilakukan dapat secara interaktif antara guru dan siswa  
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2. Ruang Lingkup Objek  

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah kemampuan dalam 

penyusunan bahan ajar. 

3. Ruang Lingkup Subjek 

Ruang lingkup subjeknya adalah guru-guru  Pendidikan Kewarganegaraan 

yang mengajar di SMA PERINTIS I Bandar Lampung. 

4. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu 

Ruang lingkup tempat dan waktu dalam penelitian ini dilaksanakan di 

SMA PERINTIS I Bandar Lampung dilaksanakan sejak 14 juni 2010 

sampai dengan 16 oktober 2010. 

 

 

 


