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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Perkembangan dunia pendidikan nasional 

mengalami transformasi dari masa ke masa untuk 

menghasilkan SDM yang terbaik. Pemerintah saat ini 

berusaha meningkatkan kualitas pendidikan 

nasional. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas, 

perlu disusun standar nasional pendidikan, salah 

satunya adalah Standar Isi dimana Kurikulum 

menjadi salah satu bagiannya. Kurikulum 

merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan 

jenjang pendidikan.  

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang 

bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

mewujudkan proses berkembangnya kualitas 

potensi. Menurut Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (2012: 2) dinyatakan bahwa kurikulum 

yang dikembangkan tidak dapat disangkal bahwa 

kurikulum tersebut dengan berbasis pada 

kompetensi yang sangat diperlukan sebagai 
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instrumen untuk mengarahkan peserta didik 

menjadi: 1) manusia berkualitas yang mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu 

berubah; 2) manusia terdidik yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan 3) 

warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab.  

Saat ini beberapa sekolah di Indonesia salah 

satunya di SMA Negeri 1 Waingapu menerapkan 

Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan 

solusi yang ditawarkan sebagai salah satu cara 

untuk mengantisipasi permasalahan dalam Sistem 

Pendidikan Nasional. Berdasarkan Permendikbud No. 

22 tahun 2016 dinyatakan bahwa kurikulum 2013 

dalam proses pembelajaran diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Kurikulum 2013 merupakan 

penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang pada dasarnya adalah 

perubahan pola pikir dan budaya mengajar dari 
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kemampuan mengajar tenaga pendidik dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar.  

Di dalam kurikulum sebuah sekolah semua 

bidang mata pelajaran terikat dengan sistem 

kurikulum yang berlaku saat itu. Demikian juga 

dengan mata pelajaran sains khususnya mata 

pelajaran biologi dimana dalam prakteknya harus 

mengikuti standar atau aturan kurikulum yang 

berlaku. Biologi merupakan salah satu cabang ilmu 

yang mengkaji segala sesuatu tentang kehidupan, 

Karmana (2007: 3). Biologi memiliki peranan yang 

sangat penting dalam menghasilkan sumber daya 

manusia khususnya di dalam menghasilkan peserta 

didik yang berkualitas yaitu manusia yang mampu 

berpikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam 

menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh 

dampak perkembangan sains. Dengan demikian 

pembelajaran biologi idealnya mengacu pada 

karakteristik dan hakekat pembelajarannya (produk, 

proses, dan sikap ilmiah) yang seharusnya 

senantiasa tercermin dalam setiap aspek yang 

mendukung kualitas pembelajaran yang meliputi 

performance guru, fasilitas pembelajaraan dalam 

kelas, iklim kelas, sikap ilmiah, dan motivasi 

berprestasi siswa, Rahmawati (2012: 58). Selain itu 
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biologi merupakan salah satu ilmu yang memiliki arti 

penting bagi pendidikan di sekolah. Biologi berkaitan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga biologi bukan hanya 

penguasaan tentang kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan, Nasution dan Hasairin (2016: 31). Oleh 

karena itu pembelajaran biologi yang paling tepat 

untuk direalisasikan dengan menggunakan 

eksperimen. Eksperimen ini merupakan cara 

penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan 

dan praktikum yang kegiatannya dilakukan di 

laboratorium biologi. Dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013 mata pelajaran biologi diperlukan 

pemahaman yang mendalam dari para pelaksana 

dalam hal ini guru dan pemahaman tersebut akan 

menjadi bekal pelaksana dalam menyukseskan 

implementasi kurikulum.  

Implementasi kurikulum 2013 yang berbasis 

karakter dan kompetensi harus melibatkan semua 

komponen, termasuk komponen-komponen yang ada 

dalam sistem pendidikan itu sendiri karena dalam 

konteks implementasi kurikulum 2013, guru sebagai 

ujung tombak terdepan dalam pengembangan dan 
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pelaksanaan pembelajaran pada jenjang sekolah, 

kiranya harus memahami posisi tersebut didalam 

struktur K-13. Selanjutnya guru punya tanggung 

jawab serta kewajiban untuk melakukan upaya-

upaya mendasar dalam berbagai bentuk inovasi 

pembelajaran agar pelaksanaan proses pembelajaran 

dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan, 

sekaligus ikut mengantarkan anak-anak bangsa ini 

menjadi bangsa yang bermartabat dimata bangsanya 

maupun dimata internasional (Mukminan, 2013: 1). 

Jadi guru menjadi kunci keberhasilan suatu 

kurikulum, maka guru dituntut untuk dapat 

meningkatkan kinerja dan menerima kebijakan 

pemerintah mengenai Kurikulum 2013 dengan 

menguasai program, prinsip mekanisme serta 

strategi Kurikulum 2013 untuk dapat memperbaiki 

kegiatan belajar mengajar di kelas. Pendekatan dan 

strategi pembelajaran 2013 ini yang menonjol adalah 

pendekatan saintifik.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum 

didapat informasi bahwa perangkat pembelajaran 

yang disusun oleh guru-guru tertentu dalam 

pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur 

kurikulum 2013 yang dituangkan dalam perangkat 
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pembelajaran (RPP) di dalam kelas. Masih terjadi 

kesenjangan antara RPP yang sudah disusun dengan 

kenyataan di lapangan. Dimana langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup tidak dilakukan 

secara keseluruhan. Untuk model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam kelas masih belum 

bervariasi atau kurang menarik sehingga siswa 

cenderung bosan dalam mengikuti pembelajaran 

biologi. Keadaan seperti ini mengakibatkan iklim 

pembelajaran dalam kelas menjadi kurang kondusif, 

sikap ilmiah dan motivasi berprestasi siswa rendah 

menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran 

biologi yang merupakan suatu ukuran pencapaian 

tujuan pembelajaran. Selain itu, penilaian yang 

dibuat dalam perangkat pembelajaran adalah 

penilaian yang bersifat otentik yang mencakup ranah 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Namun 

masih terjadi kesenjangan pada penilaian sikap tidak 

dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh 

hanya dilakukan pada siswa yang menonjol saja. 

Oleh karena itu untuk ketercapaian kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi sangat dibutuhkan dukungan 

kinerja guru yang baik agar menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkompetensi.  
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Untuk melakukan evaluasi terhadap 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

di SMA Negeri 1 Waingapu, peneliti menggunakan 

model evaluasi kesenjangan (Discrepancy Evaluation 

Model) dengan empat langkah evaluasi yaitu: desain, 

instalasi, proses, dan hasil, model ini mencari 

kesenjangan antara tujuan/ standar dan kriteria 

yang telah ditetapkan dengan data/ informasi yang 

diperoleh. Alasan memilih model ini yaitu untuk 

melihat seberapa besar kesenjangan yang terjadi 

antara standar kurikulum 2013 mata pelajaran 

biologi yang baik dengan kenyataan yang terjadi 

dalam implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran 

biologi di sekolah. Peneliti berharap bahwa model 

evaluasi kesenjangan ini  dapat membantu 

menganalisis kelemahan-kelemahan dalam 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

di SMA Negeri 1 Waingapu.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana desain  implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Waingapu? 
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2. Bagaimana instalasi implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 

Waingapu? 

3. Bagaimana proses implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Waingapu? 

4. Bagaimana hasil implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Waingapu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengevaluasi desain implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 

Waingapu. 

2. Mengevaluasi instalasi implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 

Waingapu. 

3. Mengevaluasi proses implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 

Waingapu. 

4. Mengevaluasi hasil implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Waingapu. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Manfaat teoritis.  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah referensi ilmu pengetahuan sebagai 

bahan kajian di bidang manajemen pendidikan 

khususnya dalam bidang evaluasi implementasi 

kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Waingapu. 

2. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang evaluasi implementasi 

kurikulum 2013 mata pelajaran biologi di SMA 

Negeri 1 Waingapu yang bermanfaat bagi:  

a. Kepala sekolah yang nantinya dapat digunakan 

sebagai bahan kajian atau rencana tindak 

lanjut dalam mengevaluasi implementasi 

kurikulum 2013 mata pelajaran biologi dimasa 

yang akan datang.  

b. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan 

guru-guru dapat menambah wawasan dan 

digunakan sebagai bahan panduan untuk 

memperbaiki implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi yang baik dan benar. 

c. Dinas Pendidikan Propinsi dapat digunakan 

sebagai bahan kajian dan referensi dalam 
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mengadakan pengawasan dalam setiap 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran 

biologi dan menginstruksikan bagi sekolah 

kebijakan perbaikan yang berkenan dengan 

kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

tersebut. Serta mendorong sekolah untuk 

memajukan sistem implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran biologi sehingga 

kedepannya dapat menjadi salah satu contoh 

sekolah bagi sekolah lain dalam 

mengimplementasi kurikulum 2013 mata 

pelajaran biologi yang baik dan benar.  

 

 


