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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang 

bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

mewujudkan proses berkembangnya kualitas 

potensi. Untuk saat ini beberapa sekolah di 

Indonesia mengimplementasikan kurikulum 2013.   

1.1 Kurikulum 2013 

1.1.1 Pengertian Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 

Kemendikbud (2012: 5). Secara konseptual, 

kurikulum adalah suatu respon pendidikan 

terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam 

membangun generasi muda bangsanya. Secara 

pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan 

yang memberi kesempatan untuk peserta didik 

mengembangkan potensi dirinya dalam suatu 

suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai 

dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas 

yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara 
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yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik 

yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan 

keputusan yuridis di bidang pendidikan.  

Sukmadinata dan Erliana (2012: 31) berpendapat 

bahwa kurikulum merupakan inti dari proses 

pendidikan, sebab diantara bidang-bidang 

pendidikan yaitu manajemen pendidikan, 

kurikulum, pembelajaran, dan bimbingan siswa, 

kurikulum pengajaran merupakan bidang yang 

paling langsung berpengaruh terhadap hasil 

pendidikan. Berbeda dengan pendapat Hamalik 

(2013: 16) ia mengemukakan bahwa kurikulum 

ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh 

dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh 

sejumlah pengetahuan.  

Berdasarkan pengertian kurikulum diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana yang tertulis mengenai tujuan, 

isi, bahan pengajaran serta dijadikan pedoman 

dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.   

Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang 
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Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang 

Standar Proses yang juga mengacu pada standar Isi, 

Kemendikbud (2016: 1-2). 

 

1.1.2 Komponen-komponen Kurikulum 

Nurgiantoro (2008: 9-11) menjelaskan bahwa 

kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang 

direncanakan dan akan direncanakan mempunyai 

komponen pokok sebagai berikut: a) tujuan, 

kurikulum adalah suatu program untuk mencapai 

sejumlah tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang 

dijadikan arah atau acuan segala kegiatan 

pendidikan yang dijalankan, berhasil atau tidaknya 

program pengajaran di sekolah dapat diukur dari 

seberapa jauh dan banyak pencapaian tujuan-

tujuan tersebut; b) Isi, isi program kurikulum adalah 

segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam 

kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai 

tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang 
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studi yang diajarkan dan isi program masing-masing 

bidang studi tersebut; c) organisasi, organisasi 

kurikulum adalah struktur program kurikulum yang 

berupa kerangka program-program pengajaran yang 

akan disampaikan kepada siswa. Organisasi 

kurikulum dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal; d) 

Strategi dengan komponen strategi pelaksanaan 

kurikulum di sekolah, masalah strategi pelaksanaan 

itu dapat dilihat dalam cara yang ditempuh dalam 

melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan dan 

konseling, pengaturan kegiatan sekolah 

keseluruhan, pemilihan metode pengajaran, alat 

pengajaran, dan lain-lain.  

 

1.1.3 Perkembangan Kurikulum 

Kerangka Kurikulum di Indonesia di rancang oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. Kurikulum mengalami perkembangan 

mulai dari tahun 1945 sampai saat ini. Kurikulum 

ini sudah mengalami desentralisasi, yaitu sekolah 

diberikan hak otonomi untuk mengembangkan 

kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik di 

sekolah masing-masing (Kemendikbud 2012: 3). 
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Mulyasa (2014: 97-99) menyatakan bahwa 

Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan 

kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap berbagai 

kritikan terhadap kurikulum 2006, serta sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. 

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah 

lanjutan pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 dan 

KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan secara terpadu. Tema 

Kurikulum 2013 adalah menghasilkan Insan 

Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, 

melalui penguatan sikap, ketrampilan, dan 

pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan 

hal tersebut dalam implementasi kurikulum 2013, 

guru dituntut secara profesional merancang 

pembelajaran afektif, dan bermakna 

(menyenangkan), mengorganisasikan pembelajaran, 

memilih pendekatan yang tepat, menentukan 

prosedur pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria 

keberhasilan (Mulyasa, 2014: 99). 

Fadlillah (2014: 16) mendefinisikan bahwa 

kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang 

mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2013/ 2014. 
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Pada kurikulum 2013 yang menjadi titik tekan  

adalah peningkatan dan keseimbangan softskills dan 

hardskills yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian, 

kedudukan kompetensi yang semula diturunkan 

dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran 

dikembangkan dari kompetensi. Selain itu, 

pembelajaran lebih bersifat tematik integratif dalam 

semua mata pelajaran. Dalam konteks ini, 

kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menanamkan 

nilai-nilai yang tercermin pada sikap berbanding 

lurus dengan keterampilan yang diperoleh peserta 

didik melalui pengetahuan dibangku sekolah. 

Dengan kata lain, antara  softskills dan hardskills  

dapat tertanam secara seimbang, berdampingan dan 

mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  
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Gambar 1. Perkembangan Implementasi 

Kurikulum di Indonesia. 

Kurikulum yang digunakan saat ini di indonesia 

adalah Kurikulum 2013, yang merupakan sebuah 

kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, 

dan pendidikan berkarakter. Kurikulum ini 

menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang diterapkan sejak tahun 2006. Namun, 

belum semua sekolah menerapkan kurikulum 2013 

tersebut. Menurut Dani dkk, (2014) Kurikulum 2013 

ini adalah berbasis kompetensi, pengembangannya 

diarahkan pada pencapaian kompetensi yang 

dirumuskan dari Standar Kelulusan (SKL). 

Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan 
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menetapkan standar kompetensi lulusan 

berdasarkan kesiapan peserta didik dan tujuan 

pendidikan nasional.  Kompetensi yang harus dicapai 

berkait dengan dimensi kognitif, dimensi afektif, 

dimensi psikomotor, dan yang tidak kalah penting 

sebagai bangsa yang berketuhanan adalah dimensi 

spiritual yang melandasi pola tindak sebagai 

manusia yang menyadari dan mengagungkan Sang 

Khalik sebagai Maha Pencipta. Dengan demikian, 

kurikulum ini dapat memanusiakan manusia yang 

didukung melalui proses pendidikan pada setiap 

jenjang pendidikan. 

 

1.1.4  Tujuan Kurikulum 2013 

Mulyasa (2014: 65) bahwa kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia 

yang proaktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui 

penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan 

yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan 

kurikulum difokuskan pada pembentukan 

kompetensi dan karakter peserta didik, berupa 

panduan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang 

dapat didemonstrasikan siswa sebagai wujud 

pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya 

secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan 
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para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam 

proses pencapaian sasaran belajar, yang 

mencerminkan penguasaan dan pemahaman 

terhadap apa yang dipelajarinya. Oleh karena itu 

peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan 

kompetensi dan karakter yang akan dijadikan 

sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga 

peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui 

penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan 

karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk 

melanjutkan ketingkat penguasaan kompetensi dan 

karakter berikutnya.  

Karakteristik Kurikulum 2013 dalam 

permendikbud No. 69 tahun 2013, dirancang sebagai 

berikut: a) mengembangkan keseimbangan antara 

pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin 

tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan 

intelektual dan psikomotor; b) sekolah merupakan 

bagian dari masyarakat yang memberikan 

pengalaman belajar terencana dimana peserta didik 

menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke 

masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai 

sumber belajar, c) mengembangkan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya 

dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, d) 
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memberi waktu yang cukup leluasa untuk 

mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan, e) kompetensi dinyatakan dalam bentuk 

kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam 

kompetensi dasar mata pelajaran, f) kompetensi inti 

kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi 

dasar, dimana semua kompetensi yang dinyatakan 

dalam kompetensi inti, dan g) kompetensi dasar 

dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, 

saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya 

(enriched) antar mata pelajaran dan jenjang 

pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 

 

1.1.5 Fungsi Kurikulum 

Arifin (2011: 13-16) menyebutkan bahwa fungsi 

kurikulum dapat ditinjau dari berbagai perspektif 

sebagai berikut: a) fungsi kurikulum dalam mencapai 

tujuan pendidikan merupakan alat untuk 

membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, 

misi, dan tujuan pendidikan nasional; b) fungsi 

kurikulum bagi kepala sekolah merupakan pedoman 

untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-

hari di sekolah; c) fungsi kurikulum bagi setiap 

jenjang pendidikan yaitu kesinambungan dan fungsi 

penyiapan tenaga; d) fungsi kurikulum bagi guru 
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yaitu dalam praktek, guru merupakan ujung tombak 

pengembangan kurikulum sekaligus sebagai 

pelaksana kurikulum; e) fungsi kurikulum bagi 

pengawas (supervisor) dapat dijadikan sebagai 

pedoman, patokan atau ukuran dalam membimbing 

kegiatan guru di sekolah; f) fungsi kurikulum bagi 

masyarakat dapat memberikan pencerahan dan 

perluasan wawasan pengetahuan dalam berbagai 

bidang kehidupan; g) fungsi kurikulum bagi pemakai 

lulusan adalah menciptakan tenaga kerja yang 

bermutu tinggi dan mampu berkompetensi dalam 

meningkatkan produktivitas.  

 

1.1.6  Keunggulan Kurikulum 2013 

Mulyasa (2014: 163-164) berpendapat bahwa 

implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat 

menghasilkan yang proaktif, kreatif, dan inovatif. Hal 

ini dimungkinkan, karena kurikulum ini berbasis 

karakter dan kompetensi, yang secara konseptual 

memiliki keunggulan sebagai berikut: a) kurikulum 

2013 menggunakan pendekatan yang bersifat 

alamiah, (kontekstual), karena berangkat, berfokus, 

dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan 

potensinya masing-masing. Dalam hal ini, peserta 
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didik merupakan sumber belajar, dan proses belajar 

berlangsung secara ilmiah dalam bentuk bekerja dan 

mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan 

transfer pengetahuan; b) kurikulum 2013 yang 

berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi 

mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan 

lain. Penguasaan ilmu pengetahuan, dan keahlian 

tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, 

serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat 

dilakukan secara optimal berdasarkan standar 

kompetensi tertentu; dan c) ada bidang-bidang studi 

atau mata pelajaran tertentu yang dalam 

pengembangannya lebih tepat menggunakan 

pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan 

dengan keterampilan.  

 

1.1.7 Penyempurnaan Pola Pikir Perumusan 

Kurikulum. 

Hosnan (2014: 1) mengemukakan mengenai 

pergeseran pola pikir atau pandangan dalam 

perumusan Kurikulum KBK, KTSP 2006, dan 

Kurikulum 2013 dapat ditunjukkan pada tabel  

berikut ini: 
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Tabel 1 Pola Pikir Perumusan Kurikulum 

No KTSP 2006 Kurikulum 2013 

1 Standar kompetensi lulusan 

diturunkan dari standar isi  

Standar kompetensi 

lulusan diturunkan dari 

kebutuhan 

2 Standar isi dirumuskan 

berdasarkan tujuan mata 

pelajaran (standar kompetensi 

lulusan mata pelajaran) 

Standar kompetensi 

lulusan melalui 

kompetensi inti yang bebas 

mata pelajaran. 

3 Pemisahan antara mata 

pelajaran pembentuk sikap, 

pembentuk keterampilam, dan 

pembentuk pengetahuan 

Semua mata pelajaran 

harus berkontribusi 

terhadap pembentukan 

sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. 

4 Kompetensi diturunkan dalam 

mata pelajaran. 

Mata pelajaran diturunkan 

dari kompetensi yang ingin 
dicapai 

5 Mata pelajaran satu dengan 

yang lain, seperti sekumpulan 
mata pelajaran terpisah.  

Semua mata pelajaran 

diikat oleh kompetensi inti 
(tiap kelas) 

 

1.1.8 Struktur Kurikulum SMA 

Kemendikbud (2012: 16-17) dinyatakan bahwa 

untuk menerapkan konsep kesamaan antara SMA 

dan SMK maka dikembangkan kurikulum 

Pendidikan Menengah yang terdiri atas Kelompok 

mata pelajaran Wajib dan Mata pelajaran Pilihan. 

Mata pelajaran Wajib sebanyak 9 (sembilan) mata 

pelajaran dengan beban belajar 18 jam perminggu. 

Konten kurikulum (Kompetensi Inti/ KI dan KD) dan 

kesamaan konten serta label konten (mata pelajaran) 

untuk mata pelajaran wajib bagi SMA dan SMK 

adalah sama. Struktur ini menempatkan prinsip 

bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan 
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mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan 

minatnya. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan 

akademik (SMA) serta pilihan akademik dan 

vokasional (SMK). Mata pelajaran pilihan ini 

memberikan corak kepada fungsi satuan pendidikan 

dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan 

minat peserta didik. Beban belajar di SMA untuk 

kelas X, XI, dan XII masing-masing 43 jam belajar 

per minggu. Satu jam belajar adalah 45 menit. 

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah kelompok 

mata pelajaran wajib  dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2 Struktur Kurikulum Kelompok Mata 

Pelajaran Wajib dan Peminatan 

Mata Pelajaran 

Alokasi Waktu Per 

Minggu 

X XI XII 

Kelompok Wajib    

1 Pendidikan Agama  3 3 3 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2 2 2 

3 Bahasa Indonesia  4 4 4 

4 Matematika  4 4 4 

5 Sejarah Indonesia 2 2 2 

6 Bahasa Inggris 2 2 2 

7 Seni Budaya 2 2 2 

8 Prakarya 2 2 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olah 
Raga, dan Kesehatan  

2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok 
Wajib per minggu 

23 23 23 
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Kelompok Peminatan    

Mata Pelajaran Peminatan 
Akademik (SMA) 

20 20 20 

Mata Pelajaran Peminatan 
Akademik (SMK) 

28 28 28 

 

Struktur Kelompok Peminatan Akademik (SMA) 

memberikan keleluasan bagi peserta didik sebagai 

subjek tetapi juga berdasarkan pandangan bahwa 

semua disiplin ilmu adalah sama dan 

kedudukannya. Nama kelompok minat diubah dari 

IPA, IPS, dan Bahasa menjadi Matematika dan Sains, 

Sosial, dan Bahasa. Nama-nama ini tidak diartikan 

sebagai nama kelompok disiplin ilmu karena adanya 

berbagai pertentangan filosofi pengelompokkan 

disiplin ilmu. Berdasarkan filosofi rekonstruksi sosial 

maka nama organisasi kurikulum tidak terikat pada 

nama disiplin ilmu. Berikut mata pelajaran 

peminatan dan mata pelajaran pilihan (pendalaman 

minat dan lintas minat) dilihat dalam tabel  sebagai 

berikut:  

Tabel 3 Mata Pelajaran Peminatan dan Pilihan 

Mata Pelajaran 

Alokasi Waktu Per 

Minggu 

X XI XII 

Kelompok Wajib 23 23 23 

Peminatan Matematika dan Sains    

I 1 Matematika   3 4 4 

2 Biologi 3 4 4 

3 Fisika  3 4 4 

4 Kimia 3 4 4 
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Peminatan Sosial    

II 1 Geografi  3 4 4 

2 Sejarah 3 4 4 

3 Sosiologi dan Antroplogi  3 4 4 

4 Ekonomi  3 4 4 

Peminatan Bahasa     

III 1 Bahasa dan Satra 
Indonesia 

3 4 4 

2 Bahasa dan Satra 
Inggris 

3 4 4 

3 Bahasa dan Satra Asing 

Lainnya 

3 4 4 

4 Sosiologi dan 

Antropologi 

3 4 4 

Mata Pelajaran Pilihan    

 Pilihan Pendalaman Minat 

atau Lintas Minat 

6 4 4 

Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia 73 75 75 

Jumlah Jam Pelajaran Yang harus 

Ditempuh 

41 43 43 

  

1.2 Mata Pelajaran Biologi 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Semua 

aktifitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil 

dari belajar karena belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan 

jenjang pendidikan. Oleh karena itu Karmana (2007: 

4) menyatakan bahwa biologi merupakan ilmu 

tentang makhluk hidup beserta lingkungannya. Hal 
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ini makhluk hidup dapat berinteraksi dengan 

lingkungan baik biotik (mikroorganisme, tumbuhan, 

hewan, dan lingkungan) maupun abiotik (air, 

temperatur, sinar matahari, dan tanah). Dalam 

ruang lingkup biologi, organisme yang dipelajari, 

khususnya makhluk hidup terdiri atas berbagai 

tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan 

organisasi yang dipelajari dimulai dari yang paling 

sederhana hingga sampai pada tingkatan yang 

kompleks. Tingkatan organisasi kehidupan di mulai 

dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, 

individu, populasi, ekosistem, hingga ke tingkatan 

bioma (Campbell, et al, 2006: 4). Oleh karena itu 

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 penguasaan 

tentang kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi 

juga merupakan suatu proses penemuan. Tentu 

dalam belajar biologi membutuhkan proses sehingga 

diperoleh keterampilan-keterampilan baru yang 

dapat menjawab tantangan dalam pendidikan. 

Seperti pendapat Suhardi, (2012: 4) menyatakan 

bahwa proses belajar biologi diperlukan sebuah 
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keterampilan dasar dan keterampilan terpadu. 

Keterampilan dasar meliputi keterampilan untuk 

melakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, 

komunikasi, dan prediksi; sedangkan keterampilan 

terpadu meliputi keterampilan untuk merumuskan 

hipotesis, mengontrol variabel, merumuskan 

masalah, dan interpretasi data. Keadaan seperti ini 

mengakibatkan pembelajaran dalam kelas menjadi 

kondusif, sikap ilmiah, dan dapat menyebabkan 

tingginya kualitas pembelajaran biologi. 

Kualitas pembelajaran biologi merupakan suatu 

ukuran menunjukkan seberapa besar keefektifan 

interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran berkualitas dapat diartikan sebagai 

pembelajaran yang secara sinergis mampu 

menghasilkan proses, hasil, dan dampak belajar 

yang optimal yang memungkinkan terwujudnya 

“better student learning capacity” yang berarti 

kemampuan belajar siswa yang lebih baik (Dikti 

2007: 188).  

 

1.3 Implementasi Kurikulum 2013 dalam 

Pembelajaran Biologi. 
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Implementasi Kurikulum adalah usaha bersama 

antara Pemerintah pusat/ nasional dengan 

pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/ kota. Dimana pemerintah kota 

bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan 

kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum; 

pemerintah nasional bertanggung jawab dalam 

melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara 

nasional; pemerintah propinsi bertanggung jawab 

dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait; dan 

pemerintah kabupaten/ kota bertanggungjawab 

dalam memberikan bantuan profesional kepada guru 

dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum 

di kabupaten/ kota terkait, Kemendikbud (2012: 18).  

Dalam kamus besar bahasa indonesia 

implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan 

dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari 

bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. 

Implementasi adalah proses untuk memastikan 

terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya 

kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksud 

menyediakan sarana untuk membuat sesuatu yang 

memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap 

sesama. Sedangkan Hamalik (2009: 237) 
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menyatakan bahwa implementasi adalah suatu 

proses penerapan ide, konsep kebijakan, atau inovasi 

dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan 

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan maupun nilai dan sikap.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa implementasi adalah 

pelaksanaan dan penerapan ide, konsep, kebijakan 

atau inovasi untuk memastikan terlaksananya suatu 

kebijakan tersebut dengan memberikan hasil yang 

bersifat praktis.  

Mengenai implementasi kurikulum Mulyasa (2014: 

99) mendefinisikan bahwa implementasi kurikulum 

merupakan aktualisasi kurikulum dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta 

karakter peserta didik. Hal tersebut menuntut 

keaktifan guru dalam menciptakan dan 

menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan 

rencana yang telah diprogramkan. Revitalisasi dan 

penekanan karakter dalam pengembangan 

Kurikulum 2013, diharapkan dapat menyiapkan 

SDM yang berkualitas, sehingga masyarakat dan 

bangsa Indonesia bisa menjawab berbagai masalah 

dan tantangan yang semakin rumit dan kompleks. 

Implementasi kurikulum 2013 menuntut kerja sama 
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yang optimal di antara para guru, sehingga 

memerlukan pembelajaran berbentuk tim, dan 

menutut kerjasama yang kompak diantara para 

anggota tim. Kerja sama guru sangat penting dalam 

proses pendidikan yang akhir-akhir ini mengalami 

perubahan yang sangat pesat (Mulyasa 2014: 9). 

Implementasi Kurikulum 2013 akan dilaksanakan 

secara terbatas dan bertahap mulai tahun ajaran 

2013/ 2014 yaitu Juli 2013. Kurikulum 2013 

diterapkan pada beberapa sekolah yang menjadi pilot 

project atau sekolah percontohan dan terdapat pada 

beberapa sekolah unggulan atau favorit yang 

dipandang siap untuk mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 dalam pembelajaran biologi meliputi 

tiga aspek yaitu perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian/ evaluasi. 

Salah satu sekolah yang menjadi piloting kurikulum 

2013 adalah SMA Negeri 1 Waingapu. Berdasarkan 

data informasi guru tahun 2017 bahwa tahapan 

implementasi kurikulum 2013, mulai dari Juli 2015/ 

2016 terdapat 94% sekolah K2006 dan 6% sekolah K 

13. Pada Juli 2016/ 2017 terdapat 19% sekolah K 13 

(kelas 1, 4, 7, 10) dan 6 % sekolah K 13 (semua 

kelas). Pada Juli 2017/ 2018 terdapat 40% sekolah 

K2006; 35% sekolah K 13 (kelas 1, 4, 7, 10); 19% 
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sekolah K 13 (kelas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11); dan 6% 

sekolah K 13 (semua kelas). Pada Juli 2018/ 2019 

terdapat 40% sekolah K 13 (kelas 1, 4, 7, 10); 35% 

sekolah K 13 (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11); dan 25% 

sekolah K 13 (semua kelas). Dengan melihat data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 

ini memang membutuhkan waktu dalam 

implementasinya. Hal ini disebabkan karena faktor 

kesiapan sekolah dan guru yang tentu saja tidak bisa 

disamakan mengingat kondisi faktual Indonesia yang 

mengalami masalah disparitas pembangunan. 

1.3.1 Perencanaan pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa 

berawal dari rencana matang. Perencanaan yang 

matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam 

pembelajaran. Perencanaan merupakan proses 

penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Majid (2009: 15) menjelaskan bahwa 

perencanaan adalah menyusun langkah-langkah 

yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Namun yang lebih utama 

adalah perencanaan yang dibuat harus dapat 

dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. 

Dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat 
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diartikan sebagai proses penyusunan materi 

pelajaran, penggunaan media pengajaran, 

penggunaan pendekatan, metode pengajaran dan 

penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan 

dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.  

Selanjutnya, Ahmad (2012: 33) berpendapat 

bahwa perencanaan pembelajaran merupakan 

aktivitas penetapan tujuan pembelajaran, 

penyusunan bahan ajar dan sumber belajar, 

pemilihan media pembelajaran, pengaturan 

lingkungan belajar, perancangan sistem penilaian 

hasil belajar serta perancangan prosedur 

pembelajaran dalam rangka membimbing peserta 

didik agar terjadi proses belajar, yang semuanya itu 

didasarkan pada pemikiran mendalam mengenai 

prinsip-prinsip pembelajaran yang tepat.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan adalah suatu proses rangkaian atau 

langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan yang meliputi 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media 

pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode 

pengajaran dan penilaian.  

a. Tahap-tahap Perencanaan Pembelajaran 
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Perencanaan pembelajaran dibuat atau disusun 

bukan hanya sekedar untuk memenuhi kelengkapan 

administrasi sebagai pendidik. Tetapi hal itu 

merupakan bagian integral proses pekerjaan 

profesional, sehingga berfungsi sebagai arah dan 

pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru 

tercantum dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

pembelajaran (RPP).  

Hal tersebut diatas dapat terlihat jelas dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No. 22  tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam 

bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. 

Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan 

tentang rencana pelaksanaan pembelajaran  dan 

penyiapan media dan sumber belajar, perangkat 

penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. 

Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan dengan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan. Silabus 

merupakan acuan penyusunan kerangka 

pembelajaran untuk setiap kajian bahan mata 
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pelajaran. Silabus paling sedikit memuat: a) identitas 

mata pelajaran (khusus SMA/ MA); b) identitas 

sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas; 

c) Kompetensi Inti: merupakan gambaran secara 

kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari 

peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, 

dan mata pelajaran; d) kompetensi dasar merupakan 

kemampuan spesifik yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan 

atau mata pelajaran; e) tema (khusus SMA/ MA); f) 

materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk 

butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi; g) pembelajaran yaitu 

kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan; h) penilaian 

merupakan proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan pencapaian hasil 

belajar peserta didik; i) alokasi waktu sesuai dengan 

jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu 

semester atau satu tahun; dan j) sumber belajar 

dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, 

alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar 
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Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola 

pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. 

Silabus digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan rencana pelaksanaan, Kemendikbud 

(2016: 5-6). 

  Mulyasa (2014: 181) menyatakan bahwa dalam 

kurikulum 2013, silabus sudah disiapkan oleh 

Pemerintah baik untuk kurikulum nasional maupun 

untuk kurikulum wilayah, sehingga guru tinggal 

mengembangkan rencana pembelajaran yang tidak 

terlalu rumit. Dengan demikian guru tinggal 

mengembangkan RPP berdasarkan buku panduan 

guru, buku panduan siswa dan buku sumber lain 

yang sudah disiapkan. Disamping silabus, 

Pemerintah juga sudah membuat buku panduan 

guru maupun panduan siswa. Dalam kaitannya 

dengan rencana pembelajaran dalam kurikulum 

2013, guru tidak perlu repot mengembangkan 

perencanaan tertulis yang berbelit-belit, karena 

sudah ada pedoman dan pendampingan. Dalam hal 

ini yang paling penting bagi guru adalah memahami 

pedoman guru dan pedoman siswa, kemudian 

menguasai dan memahami materi yang akan 

diajarkan. Setelah itu kemudian mengembangkan 
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rencana pembelajaran tertulis secara singkat tentang 

apa yang akan dilakukan dalam pembukaan, 

pembentukkan karakter dan kompetensi peserta 

didik, serta penutupan pembelajaran. 

Majid (2009: 7) menjelaskan bahwa dalam 

merencanakan pembelajaran yang baik, seorang 

guru harus memilki kompetensi kemampuan sebagai 

berikut: 1) mampu mendeskripsikan tujuan atau 

kompetensi pembelajaran, 2) mampu memilih atau 

menentukan materi, 3) mampu mengorganisir materi 

pelajaran, 4) mampu menentukan metode atau 

strategi pembelajaran, 5) mampu menentukan 

sumber belajar, media, dan alat peraga, 6) mampu 

menyusun perangkat penilaian pembelajaran, 7) 

mampu menentukan teknik penilaian, dan 8) mampu 

mengalokasikan waktu pembelajaran dengan baik.  

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Munthe (2009: 200-201) menyebutkan bahwa 

perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, 

materi ajar, metode pengajarann, sumber belajar, 

dan penilaian hasil belajar.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah 

rencana menggambarkan prosedur dan 
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pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi 

dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling 

luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri 

atas satu indikator atau beberapa indikator untuk 

satu kali pertemuan. 

Alur RPP yaitu desain standar kompetensi dasar 

diterjemahkan ke dalam desain silabus. Selanjutnya, 

desain silabus diterjemahkan ke dalam desain 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

Komponen RPP adalah tujuan pembelajaran, 

materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, 

dan penilaian hasil belajar. 

Langkah-langkah menyusun RPP yaitu: a) mengisi 

kolom identitas; b) menentukan alokasi waktu yang 

dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan; 

c) menentukan standar kompetensi, kompetensi 

dasar, dan indikator yang akan digunakan pada 

silabus yang telah disusun; d) merumuskan tujuan 

pembelajaran berdasarkan standar kompetensi 

dasar, dan indikator yang telah ditentukan; e) 

mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi 

pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam 

silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi 

pokok atau pembelajaran; f) menentukan 
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pembelajaran yang akan digunakan; g) merumuskan 

langkah-langkah pembelajaran yang terdiri atas 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir; h) 

menentukan alat/ bahan atau sumber belajar yang 

digunakan; dan i) menyusun kriteria penilaian, 

lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, 

dll.  

Hal ini dapat tercermin dalam Permendikbud No. 

22 tahun 2016 bahwa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan 

atau lebih. RPP dikembangkan dari Silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik 

dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif menyenangkan, menantang 

efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psiklogis peserta didik.  

RPP ini disusun berdasarkan KD atau subtema 

yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. 
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Sehingga termuat dalam komponen RPP yang dapat 

disusun terdiri dari: a) identitas sekolah yaitu nama 

satuan pendidikan; b) identitas mata pelajaran atau 

tema/ subtema; c) kelas/ semester; d) materi pokok; 

e) alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan 

untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan 

mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 

tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai, 

serta kompetensi inti (KI); f) tujuan pembelajaran 

yang dirumuskan berdasarkan KD dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat 

diamati dan diukur, yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan; g) kompetensi dasar 

dan indikator pencapaian kompetensi; h) materi 

pembelajaran memuat fakta, konsep,  prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk 

butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

ketercapaian kompetensi; i) metode pembelajaran 

digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik dapat mencapai KD yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan KD yang ingin 

dicapai; j) media pembelajaran berupa alat bantu 

proses pembelajaran untuk menyampaikan materi 

pembelajaran; k) sumber belajar dapat berupa buku, 
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media cetak dan elektronik, alam sekitar atau 

sumber belajar lain yang relevan; l) langkah-langkah 

pembelajaran dilakukan melalui tahapan 

pendahuluan, inti, dan penutup; dan m) penilaian 

hasil pembelajaran, (Kemendikbud 2016: 6-7). 

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan 

prinsip-prinsip penyusunan RPP sebagai berikut: a) 

perbedaan individual peserta didik antara lain 

kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, 

minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, 

gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, 

latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau 

lingkungan peserta didik; b) partisipasi aktif peserta 

didik; c) berpusat pada peserta didik untuk 

mendorong semangat belajar, motivasi, minat, 

kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan 

kemandirian; d) pengembangan budaya membaca 

dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan 

kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, 

dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan; e) 

pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP 

memuat rancangan program pemberian umpan balik 

positif, penguatan, pengayaan, dan remidi; f) 

penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara 

KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
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indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan 

sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman 

belajar; mengakomodasi pembelajaran tematik-

terpadu, katerpaduan lintas pelajaran, lintas aspek 

belajar, dan keragaman budaya; dan h) penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, 

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan 

kondisi (Kemendikbud 2016: 7-8). Dengan 

memperhatikan prinsip tersebut diatas maka akan 

meningkatkan budaya guru yang terampil dalam 

menyusun RPP secara mandiri sesuai dengan 

pedoman Kurikulum 2013, hal ini dapat membantu 

siswa dalam mencapai kompetensinya khususnya 

dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

c. Dasar-dasar Perencanaan Pembelajaran. 

Uno (2010: 6-12) berpendapat bahwa perlunya 

perencanaan pembelajaran dimaksud agar perbaikan 

pembelajaran dapat tercapai. Upaya perbaikan 

pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai 

berikut: perbaikan kualitas pembelajaran harus 

diawali dengan perbaikan desain pembelajaran; 

pembelajaran dirancang dengan pendekatan sistem; 

desain pembelajaran mengacu pada bagaimana 

seorang belajar berkualitas pembelajaran mengacu 

pada bagaimana pembelajaran itu dirancang; desain 
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pembelajaran diacukan pada siswa perseorangan; 

desain pembelajaran harus diacukan pada tujuan; 

desain pembelajaran diarahkan pada kemudahan 

belajar; desain pembelajaran melibatkan variabel 

pembelajaran yang dirasa turut memengaruhi 

belajar; desain pembelajaran menetapkan metode 

untuk mencapai tujuan; dan inti dari desain 

pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode 

pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.   

d. Manfaat Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pengajaran memainkan peran 

penting dalam memandu guru untuk melaksanakan 

tugas sebagai pendidik. Perencanaan pengajaran 

juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum 

proses pembelajaran berlangsung. Majid (2009: 22) 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat 

perencanaan pengajaran dalam proses belajar 

mengajar sebagai berikut: sebagai petunjuk arah 

kegiatan dalam mencapai tujuan; sebagai pola dasar 

dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap 

unsur yang terlibat dalam kegiatan; sebagai pedoman 

kerja bagi setiap unsur, baik guru, maupun siswa; 

sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, 

sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan 
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kelambatan kerja; untuk bahan penyusunan data 

agar terjadi keseimbangan kerja; dan untuk 

menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya.  

 

1.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran merupakan 

tahap implementasi atau tahap penerapan atas 

desain perencanaan yang telah dibuat guru. Hakekat 

dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional 

pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru 

melakukan interaksi belajar mengajar melalui 

berbagai penerapan strategi metode dan teknik 

pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media.  

Imron (1996: 43) berpendapat bahwa pembelajaran 

dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar 

terciptanya suasana atau kondisi siswa belajar. 

Berbeda dengan pendapat Suryosubroto (2006: 36) 

menjelaskan bahwa pelaksanaan proses belajar 

mengajar adalah proses berlangsungnya belajar 

mengajar dikelas yang merupakan inti dari kegiatan 

pendidikan di sekolah. Jadi pelaksanaan 

pembelajaran adalah interaksi guru dengan murid 

dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran 

kepada siswa dan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah proses 

berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang 

merupakan sebagai upaya yang dilakukan agar 

terciptanya suasana atau kondisi siswa belajar untuk 

mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

a. Prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013. 

Fadlillah (2014: 173) prinsip pembelajaran pada 

kurikulum 2013 tidak jauh berbeda dengan 

kurikulum sebelumnya (KBK/ KTSP). Karena pada 

dasarnya kurikulum 2013 merupakan 

pengembangan dari kurikulum lama tersebut. Hanya 

saja yang membuat beda ialah titik tekan 

pembelajaran dan juga cakupan materi yang 

diberikan kepada peserta didik. Kurikulum 2013 

berupaya untuk memadukan antar kemampuan 

sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dengan kata 

lain, sikap, keterampilan lebih menjadi prioritas 

utama dibandingkan pengetahuan. Dalam 

mewujudkan ketercapaian pembelajaran tersebut 

ada prinsip-prinsip yang dijadikan bahan acuan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran sebagai berikut: 

dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik 

mencari tahu; dari guru sebagai satu-satunya 

sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka 
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sumber belajar; dari pendekatan tekstual menuju 

proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan 

ilmiah; dari pembelajaran parsial menuju 

pembelajaran terpadu; dari pembelajaran yang 

menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran 

dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi; 

dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan 

aplikatif; peningkatan dan keseimbangan antara 

keterampilan fisik dan keterampilan mental; 

pembelajaran yang mengutamakan  pembudayaan 

dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar 

sepanjang hayat; pembelajaran yang menetapkan 

nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran; pembelajaran yang 

berlangsung di rumah, di sekolah, dan dimasyarakat; 

pembalajaran menerapkan prinsip siapa saja adalah 

guru, siapa saja adalah siswa dan dimana saja 

adalah kelas; pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum 

2013. 

Dalam Permendikbud 22 tahun 2016 dijelaskan 

bahwa kegiatan pembelajaran merupakan proses 
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pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka 

menjadi kemampuan yang semakin meningkat dalam 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

diperlukan. Fadlilah (2014: 182-187) menyatakan 

bahwa yang menjadi karakteristik pembelajaran 

kurikulum 2013 adalah dalam teknik pembelajaran 

yang dikenal dengan pendekatan saintifik, 

pelakasanaan pembelajaran kurikulum 2013 terbagi 

menjadi tiga, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir.  

Kegiatan pendahuluan menyiapkan peserta 

didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang materi yang sudah dipelajari terkait materi 

yang akan dipelajari; memberikan apersepsi dan 

mengantarkan peserta didik kepada suatu 

permasalahan atau tugas yang akan dilakukan 

untuk mencapai suatu materi dan menjelaskan 

tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai; 

menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan 

peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan 

atau tugas. 
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Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi 

pencari informasi serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang 

meliputi proses mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Untuk 

pembelajaran yang berkenan dengan KD yang 

bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru 

memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan 

pengamatan terhadap pemodelan atau demonstrasi 

oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, 

selanjutnya guru melakukan pengecekan dan 

pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan kepada 

peserta didik.  

Dalam aspek mengamati, kegiatannya adalah 

guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan peserta didik untuk melakukan 

pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, 

mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi 
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peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih 

mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, 

mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau 

objek. 

Dalam aspek menanya, kegiatannya adalah 

guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang 

sudah dilihat, disimak, dan dibaca. Guru perlu 

membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 

pertanyaan. Pertanyaan tentang hasil dari 

pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang 

absrak berkenan dengan fakta, konsep prosedur, 

ataupun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan 

yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang 

bersifat hipotetik. Melalui kegiatan bertanya 

dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. 

Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin 

tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan 

tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi 

yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang 

ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta 

didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang 

beragam.  

Dalam aspek mencoba adalah tindak lanjut dari 

bertanya. Poin ini menggali dan mengumpulkan 
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informasi dari berbagai sumber melalui berbagai 

cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku 

yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau 

objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan 

eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul 

sejumlah informasi dengan informasi lainnya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi dan 

bahkan mengambil dari berbagai kesimpulan dari 

pola yang ditemukan. 

Dalam aspek mengasosiasi, kegiatan ini setelah 

mengumpulkan data maka diolah informasi yang 

sudah dikumpulkan, menganalisis data, 

mengasosiasi atau menghubungkan fenomena atau 

informasi yang terkait, dan mengumpulkan. 

Dalam aspek mengkomunikasikan hasil, 

kegiatan ini menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 

mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil 

tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok 

peserta didik tersebut.  

Yang terakhir kegiatan Penutup, dalam 

kegiatan ini, guru bersama-sama dengan peserta 

didik membuat rangkuman atau simpulan 

pembelajaran, melakukan penilaian atau refleksi 
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terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran, 

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan 

konseling dan atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  

Hal tersebut diatas dapat terlihat jelas dengan 

pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 yang memuat 

persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran 

seperti: a) alokasi waktu jam tatap muka 

pembelajaran untuk SMA/ MA 45 menit; b) 

rombongan belajar, jumlah maksimum peserta didik 

per rombongan belajar adalah 36; c) buku teks 

pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas pembelajaran yang jumlahnya 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik; d) 

pengelolaan kelas dan laboratorium: guru wajib 

menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya serta mewujudkan kerukunan dalam 

kehidupan bersama; guru wajib menjadi teladan bagi 
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peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; guru 

menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta 

didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan 

dan karakteristik proses pembelajaran; volume dan 

intonasi suara guru dalam proses pembelajaran 

harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik; 

guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, 

dan mudah dimengerti oleh peserta didik; guru 

menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan 

dan kemampuan belajar peserta didik; guru 

menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan 

dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses 

pembelajaran; guru memberikan penguatan dan 

umpan balik terhadap respons dan hasil belajar 

peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung; guru mendorong dan menghargai 

peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan 

pendapat; guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi; 
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pada setiap awal semester guru menjelaskan kepada 

peserta didik silabus mata pelajaran; guru memulai 

dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan 

waktu yang dijadwalkan (Kemendikbud 2016: 10). 

Sikap guru yang sudah dijelaskan dalam 

paragraf sebelumnya dapat tercermin dalam 

Pelaksanaan implementasi pembelajaran dalam kelas 

yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan 

penutup. Dalam kegiatan pendahuluan guru wajib 

menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran; memberikan 

motivasi belajar peserta didik secara kontekstual 

sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam 

kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh 

dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, 

serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang 

peserta didik; mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari; menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; dan menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan inti menggunakan model 

pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan 
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dengan karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau 

tematik terpadu dan atau saintifik dan atau inkuiri 

dan penyingkapan (discovery) dan atau pembelajaran 

yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (project based learning) disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

Kegiatan inti ini meliputi: a) sikap, sesuai dengan 

karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang 

dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati hingga 

mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran 

berorientasi pada tahapan kompetensi yang 

mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas 

tersebut; b) pengetahuan, dapat dimiliki melalui 

aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi hingga mencipta. 

Karakteristik aktivitas belajar dalam domain 

pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan 

dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. 

Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik 

terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk 

menerapkan belajar berbasis penyingkapan/ 

penelitian (discovery/ inquiry learning). Dengan cara 

ini dapat mendorong peserta didik menghasilkan 
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karya kreatif dan kontekstual, baik individual 

maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based 

learning); c) keterampilan, dapat diperoleh melalui 

kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyaji dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan 

sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari 

keterampilan harus mendorong peserta didik untuk 

melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. 

Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu 

melakukan pembelajaran yang menerapkan modus 

belajar berbasis penyingkapan/ penelitian 

(discovery/ inquiry learning) dan  pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning). 

Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan 

penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama 

peserta didik baik secara individual maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: a) 

seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-

hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 

bersama menemukan manfaat langsung maupun 

tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung; b) memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran; c) melakukan 



56 

 

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 

tugas baik tugas individual maupun kelompok; dan 

d) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya (Kemendikbud 2016: 

11-12). 

c. Metode Pembelajaran Kurikulum 2013 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 

adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran 

ini bertujuan untuk memudahkan penyampaian 

materi kepada peserta didik supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sebagaimana yang 

diharapkan, yang menjadi karakteristik 

pembelajaran kurikulum 2013 adalah pada 

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah 

pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran 

dilakukan dengan proses ilmiah melalui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan.  

Terkait implementasi kurikulum 2013, selain 

metode saintifik ada beberapa metode yang dapat 

diterapkan dan digunakan dalam proses 

pembelajaran. Metode-metode ini sudah disesuaikan 

dengan kondisi dan karakteristik yang ada pada 

kurikulum tersebut. Metode dalam pembelajaran 
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kurikulum 2013 sebagai berikut: 1) metode 

eksperimen, (Kurniasih dan Berlin, 2013: 193) 

mendefinisikan bahwa metode eksperimen adalah 

salah satu cara menyampaikan materi pembelajaran 

dimana peserta didik diminta untuk mencoba, 

mengamati, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

tertentu yang berhubungan dengan tema 

pembelajaran. Metode ini sangat tepat untuk 

kurikulum 2013, tetapi tetap saja harus 

mempertimbangkan materi yang cocok di sampaikan 

dengan metode tersebut. Dengan metode ini, banyak 

manfaat yang dapat diperoleh peserta didik 

diantaranya peserta didik dapat belajar langsung 

tentang fenomena atau permasalahan yang dihadapi; 

2) metode diskusi, Suryaman (2012: 89) 

mendefinisikan bahwa metode diskusi merupakan 

cara merealisasikan strategi berbasis masalah dan 

juga strategi inquiri, strategi pengembangan berpikir, 

strategi kooperatif, serta strategi kontekstual dengan 

adanya permasalahan untuk kemudian dipecahkan 

oleh siswa. Permasalahan ini dapat muncul karena 

guru telah melakukan analisis, terhadap masalah-

masalah aktual serta sesuai dengan minat siswa. 

Dengan kata lain, penerapan metode ini haruslah 

memperhatikan permasalahan-permasalahan yang 
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akan didiskusikan; 3) metode tanya jawab, Kurniasih 

dan Berlin (2013: 193) menjelaskan bahwa metode 

tanya jawab adalah cara menyampaikan materi 

pembelajaran melalui proses tanya jawab guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengeluarkan pertanyaan terkait pembelajaran. 

Metode tanya jawab ini dimaksudkan untuk 

menanyakan sejauh mana siswa telah mengetahui 

materi yang telah diberikan, serta mengetahui 

tingkat-tingkat proses pemikiran siswa; dan 4) 

metode penyelesaian masalah adalah metode yang 

merangsang berpikir dan menggunakan wawasan 

tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan 

oleh siswa. Guru disarankan tidak berorientasi pada 

metode tersebut, akan tetapi guru hanya melihat 

jalan pikiran yang disampaikan oleh siswa, pendapat 

siswa, serta memotivasi siswa untuk mengeluarkan 

pendapat mereka.   

d. Karakteristik Pembelajaran Kurikulum 2013. 

Fadlillah (2014: 175) menjelaskan bahwa dalam 

pembelajaran kurikulum 2013, terdapat karakteristik 

yang menjadi ciri khas pembeda dengan kurikulum-

kurikulum yang telah ada selama di Indonesia. 

Karakteristik K 13 adalah sebagai berikut:  
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1. Pendekatan pembelajaran, pendekatan ini ialah 

scientific dan tematik-integratif. Artinya apa yang 

dipelajari dan diperoleh siswa dilakukan melalui 

proses ilmiah dengan indera dan akal pikiran 

sendiri sehingga mereka mengalami secara 

langsung dalam proses mendapatkan ilmu 

pengetahuan. Melalui pendekatan tersebut siswa 

mampu menghadapi dan memecahkan masalah 

yang dihadapi dengan baik. Pendekatan scientific 

melalui mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kegiatan 

pembelajaran seperti ini dapat membentuk sikap, 

keterampilan dan pengetahuan siswa secara 

maksimal. Kelima proses belajar scientific tersebut 

diimplementasikan pada saat memasuki kegiatan 

inti pembelajaran. 

2. Kompetensi lulusan, dalam konteks ini 

kompetensi lulusan berhubungan dengan 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Pada KTSP yang diutamakan 

adalah pengetahuan (kognitif) sedangkan K 13 

yang diprioritaskan adalah kemampuan sikap 

(afektif). Baik kompetensi sikap, pengetahuan, 

maupun keterampilan harus berjalan secara 
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seimbang sehingga siswa mampu memiliki ketiga 

kompetensi tersebut. 

3. Penilaian, pada kurikulum 2013 ini proses 

penilaian pembelajaran menggunakan pendekatan 

otentik. Pendekatan otentik adalah penilaian 

secara utuh, meliputi kesiapan siswa, proses, dan 

hasil. Penilaian ini dapat membantu para guru 

dalam mengetahui pencapaian kompetensi siswa 

yang meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

e. Peran guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Usman (2013: 9) menyatakan bahwa 

perkembangan baru terhadap pandangan belajar 

mengajar bahwa konsekuensi kepada guru untuk 

meningkatkan peranan dan kompetensinya karena 

proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa 

sebagian besar ditentukan oleh peranan dan 

kompetensi guru. Peranan dan kompetensi guru 

dalam proses belajar mengajar sebagai berikut: a) 

guru sebagai demonstrator/ pengajar, melalui 

peranan ini guru menguasai bahan atau materi yang 

akan diajarkan serta mengembangkannya dalam arti 

meningkatkan kemampuan dalam hal ilmu yang 

dimilikinya, karena hal ini akan sangat menentukan 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa, guru juga dapat 
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memotivasi siswa; b) guru sebagai pengelola kelas, 

dalam peranan ini guru hendaknya mampu 

mengelola kelas sebagai lingkungan belajar yang 

merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang 

perlu diorganisasikan. Kualitas dan kuantitas belajar 

siswa dalam kelas bergantung pada banyak faktor, 

antara lain ialah guru, hubungan pribadi antara 

siswa dalam kelas, serta kondisi umum dan suasana 

di dalam kelas. Tujuan pengelolaan kelas 

menyediakan dan menggunakan fasilitas-fasilitas 

kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar 

mengajar agar mencapai hasil yang baik; c) guru 

sebagai mediator dan fasilitator, dalam peranan  

guru sebagai mediator hendaknya memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang media pendidikan 

karena merupakan alat komunikasi untuk lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar. Sedangkan 

sebagai fasilitator guru hendaknya mampu 

menguasai sumber belajar yang berguna serta 

menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar 

mengajar, baik berupa sebagai narasumber, buku 

tes, majalah ataupun surat kabar; d) guru sebagai 

evaluator, dalam satu kali proses belajar mengajar 

guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang 

baik. Kegiatan ini untuk mengetahui apakah tujuan 



62 

 

yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan 

apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. 

Semua pertanyaan tersebut akan dijawab melalui 

kegiatan evaluasi atau penilaian. Melalui penilaian 

guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian 

tujuan, penguasaan siswa terhadap pembelajaran, 

serta kecepatan atau keefektifan metode mengajar. 

Tujuan dari metode ini diantarananya untuk 

mengetahui kedudukan siswa dalam kelas atau 

kelompoknya.     

1.3.3 Penilaian/ Evaluasi Pembelajaran 

Penilaian pembelajaran merupakan komponen 

penting dalam pembelajaran yang juga harus 

direncanakan. Upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan 

kualitas sistem penilaiannya. Sistem penilaian yang 

baik akan mendorong siswa untuk menentukan 

strategi mengajar yang baik dan memotivasi siswa 

untuk belajar yang lebih baik pula. 

Kunandar (2014: 65) menjelaskan bahwa penilaian 

hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru yang 

berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang 

pencapaian kompetensi atau hasil belajar siswa yang 

mengikuti proses pembelajaran. Data yang diperoleh 

guru selama pembelajaran berlangsung dijaring dan 
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dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian 

yang sesuai dengan kompetensi atau indikator yang 

akan dinilai.  

Dengan demikian penilaian hasil belajar adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru berkaitan 

dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian 

hasil belajar siswa yang berupa data hasil 

pengukuran.  

a. Penilaian Otentik 

Sunarti dan Rahmawati (2014: 26) 

mendefinisikan istilah otentik merupakan sinonim 

dari asli, nyata valid, atau reliabel. Jadi penilaian ini 

adalah proses pengumpulan informasi tentang 

perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang 

dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik 

yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau 

menunjukkan secara tepat bahwa tujuan 

pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan 

dicapai. Berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 

2016 dinyatakan bahwa penilaian proses 

pembelajaran menggunakan penilaian otentik 

(authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta 

didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. 

Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut 

akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan 
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perolehan belajar peserta didik yang mampu 

menghasilkan dampak instruksional (instructional 

effect) pada aspek pengetahuan dan dampak 

pengiring (nurturant efeect) pada aspek sikap. Hasil 

penilaian otentik digunakan guru untuk 

merencanakan program perbaikan (remidial) 

pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau 

pelayanan konseling. Selain itu hasil penilaian 

otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki 

proses pembelajaran sesuai dengan Standar 

Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran 

dilakukan saat proses pembelajaran dengan 

menggunakan alat: lembar pengamatan, angket 

sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. 

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses 

pembelajaraan dan diakhir satuan pelajaran dengan 

menggunakan metode dan alat: tes lisan/ perbuatan, 

dan tes tertulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari 

gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil 

pembelajaran (Kemendikbud 2016: 13). 

Demikian halnya dengan pendapat Kunandar 

(2014: 24) menjelaskan bahwa pada penilaian otentik 

menerapkan kriteria yang berkaitan dengan 

konstruksi pengetahuan, kajian keilmuan, dan 

pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah. 
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Penilaian otentik mencoba menggabungkan kegiatan 

guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan 

keterlibatan siswa, serta keterampilan belajar. 

Karena penilaian itu merupakan bagian dari proses 

pembelajaran, guru dan siswa berbagai pemahaman 

tentang kriteria kinerja. Dalam beberapa kasus, 

siswa bahkan berkontribusi untuk mendefinisikan 

harapan atas tugas-tugas yang harus mereka 

lakukan. Penilaian otentik sering digambarkan 

sebagai penilaian atas perkembangan siswa karena 

berfokus pada kemampuan mereka berkembang 

untuk belajar bagaimana belajar tentang subjek.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa penilaian otentik adalah 

penilaian atas perkembangan siswa mencakup ranah 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan 

siswa belajar, motivasi dan keterlibatan siswa, serta 

keterampilan belajar.  

b. Tujuan Penilaian Hasil Belajar 

Nurgiyantoro (2012: 30) menjelaskan tujuan 

penilaian pembelajaran sebagai berikut: untuk 

mengetahui seberapa jauh pendidikan berupa 

berbagai kompetensi yang telah ditetapkan dapat 

dicapai lewat kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
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merupakan suatu proses; untuk memberikan 

objektivitas pengamatan terhadap tingkah laku hasil 

belajar siswa; untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam kompetensi, pengetahuan, keterampilan, atau 

bidang-bidang tertentu; untuk mengetahui kelebihan 

dan kelemahan memonitor kemajuan belajar siswa, 

dan sekaligus menentukan keefektifan pelaksanaan 

pembelajaran; untuk menentukan layak tidaknya 

siswa dinaikan ke tingkat atasnya atau dinyatakan 

lulus dari tingkat pendidikan yang ditempuhnya; dan 

untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan.  

c. Jenis-jenis Penilaian Otentik 

Diryanto (2014: 115-117) mengemukakan 

bahwa penilaian otentik merupakan suatu bentuk 

tugas yang menghendaki siswa untuk menunjukkan 

kinerja di dunia nyata secara bermakna, yang 

merupakan penerapan esensi pengetahuan dan 

keterampilan. Penilaian ini diimplementasikan K 13 

yang mengacu pada standar penilaian, jenis-jenis 

penilaian otentik sebagai berikut: penilaian 

kompetensi sikap yang terdiri dari pertama 

pengamatan sikap: penilaian ini melalui pengamatan 

dapat menggunakan jurnal, penilaian diri, dan 

penilaian antar teman; penilaian diri: merupakan 
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suatu teknik penilaian dimana siswa diminta untuk 

menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, 

proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang 

dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik 

penilaian ini dapat digunakan untuk mengukur 

kompetenssi kognitif, efektif dan psikomotrik; 

penilaian antar teman: penilaian ini dilakukan 

terhadap sikap seorang siswa oleh siswa lainnya 

dalam suatu kelas atau rombongan belajar.  

Kedua penilaian pengetahuan, penilaian ini 

terdiri dari: tes tertulis, tes lisan dan tes praktik. Tes 

tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban 

dan uraian. Tes ini berbentuk uraian bersifat 

komprehensif sehingga mampu menggambarkan 

ranah sikap, keterampilan, dan kemampuan siswa. 

Tes lisan adalah tes yang menuntut siswa 

memberikan jawaban secara lisan dengan cara 

mengadakan tanya jawab secara langsung kepada 

siswa. Tes praktik dilakukan dengan mengamati 

kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu.  

Ketiga kemampuan melalui penilain kinerja. 

Penilaian ini terdiri dari penilaian proyek, partofolio 

dan penugasan. Penilaian proyek merupakan 

kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus 

diselesaikan oleh siswa menurut periode/ waktu 
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tertentu. Penilaian partofolio merupakan kegiatan 

penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan 

kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia 

nyata. Penilaian penugasan dapat berupa pekerjaan 

rumah atau proyek yang harus dikerjakan oleh siswa 

baik secara individu atau kelompok.  

Pendapat Sunarti dan Rahmawati (2014: 28-29) 

bahwa penilaian otentik pada proses dan hasil yang 

mencakup tiga aspek penilaian yakni afektif, kognitif, 

dan psikomotorik. Penilaian teknik harus ditekankan 

pada rata-rata ketiga ranah tersebut secara 

menyeluruh sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Jenis-jenis penilaian otentik ditunjukkan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4 Penilaian Otentik 

No  Kompetensi Teknik Proses Hasil  

1 Sikap  Observasi  √ √ 

Penilaian diri  √ 

Penilaian antar 
teman 

 √ 

Jurnal  √  

2 Pengetahuan  Tes tertulis  √ 

Tes lisan   √ 

Penugasan √ √ 

3 Keterampilan  Unjuk kerja √ √ 

  Proyek  √ √ 

  Partofolio √ √ 
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d. Tahap Pelaksanaan Penilaian Otentik 

Sunarti dan Rahmawati (2014: 24-26) 

menjelaskan bahwa ada enam tahap dalam 

pelaksanaan penilaian sebagai berikut: 1) 

menentukan tujuan, 2) menentukan rencana 

penilaian: rencana penilaian hasil belajar berwujud 

kisi-kisi, yaitu matriks yang menggambarkan 

keterkaitan antara kemampuan yang menjadi 

sasaran pembelajaran dan materi sajian yang 

dipelajari untuk mencapai kompetensi, serta teknik 

penilaian yang digunakan; 3) penyusunan istrumen 

penilaian, penilaian ini berwujud tes maupun non 

tes; 4) pengumpulan data atau informasi, ini 

dilakukan dengan pelaksanaan tes atau penggunaan 

instrumen penilaian; 5) analisis dan interpretasi, 

penilaian ini hendaknya dilaksanakan segera setelah 

data atau informasi terkumpul; 6) tindak lanjut 

merupakan kegiatan menindak lanjuti hasil analisis 

dan interpretasi, sebagai rangkaian pelaksanaan 

penilaian hasil belajar. 

e. Tindak Lanjut dan Hasil Belajar 

Dalam proses pembelajaran, keberhasilan siswa 

dalam belajar dapat dilihat ketuntasan pencapaian 

hasil belajar yang diperoleh. Jika hasil belajar (nilai) 

yang diperoleh peserta didik melampaui KKM siswa 
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tersebut telah tuntas dalam menguasai kompetensi 

yang telah ditentukan. Begitu juga sebaliknya, jika 

hasil belajar diperoleh siswa masih dibawah KKM 

berarti siswa tersebut belum tuntas dalam 

menguasai kompetensi yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, penilaian hasil belajar bisa 

dijadikan alat atau tolak ukur keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan guru, sekaligus tingkat 

pencapaian siswa terhadap kompetensi yang telah 

ditentukan. 

Kunandar (2014: 13) menjelaskan bahwa 

setelah melaksanakan analisis hasil belajar kegiatan 

yang harus dilakukan adalah melaksanakan program 

tindak lanjut dengan mengacu pada hasil pemetaan 

tingkat pencapaian kompetensi siswa melalui analisis 

hasil penilaian. Program tindak lanjut ini 

diperuntukkan bagi siswa yang sangat tuntas dan 

belum tuntas. Sangat tuntas artinya peserta didik 

yang mencapai nilai jauh melampaui KKM. Siswa 

yang masuk kategori sangat tuntas diberikan 

program pengayaan dan siswa yang belum tuntas 

yakni mengikuti remidial. Program remidial 

dilakukan oleh guru mata pelajaraan, guru kelas, 

atau oleh guru lain yang memiliki kemampuan 

memberikan bantuan dan mengetahui kekurangan 
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siswa. Untuk itu pendidik perlu menyusun 

rancangan program remidial untuk siswa yang hasil 

belajarnya belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal. Sedangkan pengayaan adalah upaya 

bimbingan guru agar siswa dapat mendalami suatu 

konsep atau pengetahuan yang luas tertutama bagi 

siswa yang mencapai ketuntasan belajar.  

Fokus penelitian ini meneliti dan mengevaluasi 

kurikulum 2013 mata pelajaran biologi dari ketiga 

aspek kurikulum 2013 yaitu aspek perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi/ penilaian dengan 

menggunakan empat langkah model evaluasi 

kesenjangan (desain, instalasi, proses, dan hasil). 

Operasionalisasi kurikulum 2013 dituangkan ke 

dalam silabus khususnya pada mata pelajaran 

biologi karena silabus merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kurikulum 2013 tersebut, silabus 

dikembangkan dalam perangkat pembelajaran (RPP). 

 

1.4 Evaluasi Program 

Menurut Sugiyono (2015: 740) Penelitian evaluasi 

merupakan penelitian terapan, yang merupakan cara 

yang sistematis untuk mengetahui efektifitas suatu 

program, tindakan atau kebijakan kemudian 

dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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Selain itu ia juga berpendapat bahwa penelitian 

evaluasi adalah melakukan pengukuran terhadap 

kualitas sesuatu yang dipelajari menggunakan 

standar dan melibatkan individu-individu dalam 

pendidikan. 

Arikunto (2008) memandang evaluasi sebagai 

sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai 

dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk 

mendukung tercapainya tujuan. Evaluasi merupakan 

proses penggambaran, pencarian dan pemberian 

informasi yang bermanfaat bagi pengambil 

keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. 

Wirawan (2012: 30) menyatakan bahwa Evaluasi 

merupakan sebuah riset untuk mengumpulkan, 

menilai, menganalisis, membandingkan dan 

menyajikan informasi yang digunakan kemudian 

untuk mengambil keputusan mengenai suatu objek 

evaluasi. Informasi yang diperoleh dipaparkan secara 

sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, 

manfaat, efektifitas dan kesesuaian kinerja atau 

implementasi dengan tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan. Ia juga menyatakan bahwa kesenjangan 

merupakan ketimpangan antara standar kinerja 

dengan kinerja yang terjadi (Wirawan 2012: 106) 
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Berdasarkan pernyataan tokoh di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah 

proses yang sistematis untuk mengetahui efektifitas 

dan efisien suatu program. Selain itu evaluasi 

merupakan cara untuk mengumpulkan informasi, 

mendeskripsikan hasil, menerjemahkan, dan 

menyajikan informasi dari suatu program yang 

digunakan sebagai standar dalam membuat 

keputusan atau alternatif keputusan untuk 

dilakukan perbaikan pada program selanjutnya.  

Arikunto (2009: 5) menyatakan bahwa evaluasi 

program adalah proses untuk mengetahui apakah 

tujuan pendidikan telah terealisasikan dan upaya 

memberikan informasi untuk disampaikan kepada 

pengambil keputusan. Arikunto (2012: 325) juga 

berpendapat bahwa Evaluasi program adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melihat 

tingkat keberhasilan program. Melakukan evaluasi 

program adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa 

tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang 

direncanakan. Untuk implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi dan meningkatkan 

produktifitas dalam melaksanakan programnya perlu 

adanya evaluasi program.  
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Menurut Wirawan (2012: 16) Evaluasi program 

adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan 

sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. 

Berdasarkan definisi diatas, maka evaluasi 

program dimaksud adalah upaya untuk mengetahui 

informasi seberapa jauh pencapaian suatu program, 

kegiatan organisasi, atau proyek.  Informasi yang 

didapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dan 

disajikan sebagai data masukan untuk mengambil 

sebuah keputusan.  

 

1.5 Tujuan Evaluasi Program 

Menurut Mulyatiningsih, (2011: 114-115) Evaluasi 

program dilakukan dengan tujuan untuk: 1) 

menunjukkan sumbangan program terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini 

penting untuk mengembangkan program yang sama 

di tempat lain. 2) mengambil keputusan tentang 

berlanjutnya sebuah program, apakah program itu 

perlu diteruskan, diperbaiki, atau di hentikan.  

Sedangkan menurut Wirawan (2012: 22-24) 

menyatakan bahwa Evaluasi bertujuan untuk: 1) 

mengukur pengaruh program terhadap masyarakat; 

2) menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai 

dengan rencana; 3) mengukur apakah pelaksanaan 
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program sesuai dengan standar; 4)  evaluasi program 

dapat mengidentifikasi dan menemukan mana 

dimensi program yang jalan, mana yang tidak jalan; 

5) pengembangan staf program; 6) memenuhi 

ketentuan undang-undang; 7) akreditasi program; 8) 

mengukur cost effectiveness dan cost efficiency; 9) 

mengambil keputusan mengenai program; 10) 

Acountabilitas; 11) memberikan balikan kepada 

pimpinan dan staf program.  

Berdasarkan uraian tujuan program diatas dapat 

dikatakan bahwa tujuan evaluasi program adalah 

untuk mengambil informasi mengenai data dari 

kegiatan yang dilakukan sebagai dasar untuk 

menentukan sebuah keputusan agar bisa 

terlaksananya sebuah program yang baik. 

Model-model evaluasi program yang satu dengan 

yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi 

maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan 

kegiatan pengumpulan data atau informasi yang 

berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya 

informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada 

pengambil keputusan agar dapat menentukan tindak 

lanjut tentang program yang sudah di evaluasi. 

Menurut Arikunto (2009: 40), mengemukakan 

bahwa Discrepancy Model dikembangkan oleh 
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Malcolm Provus. Kata discrepancy adalah istilah 

Bahasa Inggris, yang diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia menjadi “kesenjangan”. Rumus 

kesenjangan adalah Kesenjangan = standar ± kinerja. 

Model ini menekankan pada pandangan adanya 

kesenjangan di dalam pelaksanaan program. 

Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator 

mengukur besarnya kesenjangan yang ada disetiap 

komponen (Arikunto, 2008: 48). 

Wahyu (2015: 182) menyatakan bahwa Provus 

mendevinisikan evaluasi sebagai proses dari 1) 

menentukan standar program; 2) menentukan 

perbedaan antara kinerja dengan standar; 3) 

menggunakan ketidak sesuaian sebagai bahan untuk 

mengubah kinerja atau standar program. 

Langkah untuk melaksanakan model evaluasi 

discrepancy ada lima, yaitu 1) mengembangkan 

desain dan standar program, 2) merencanakan 

evaluasi menggunakan evaluasi kesenjangan, 3) 

menjaring data mengenai kinerja program, 4) 

mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja dan 

standar program, dan 5) menentukan alasan 

penyebab kesenjangan, dan 6) menyususun aktivitas 

untuk menghilangkan kesenjangan (Wirawan, 2012: 

106). 
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Melalui beberapa pendapat diatas mengenai 

pengertian dan komponen yang menjadi tahapan 

dalam pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan 

Discrepancy Model,  maka dapat dipahami bahwa 

discrepancy Model merupakan jenis model evaluasi 

yang dilakukan dengan mengukur atau 

mendeskripsikan antara standar yang digunakan 

dengan kondisi real/ nyata dalam menyelenggarakan 

suatu program.  

Evaluasi model kesenjangan oleh Malcolm Provus 

memiliki tahapan pengembangan sebagai berikut: 1) 

Design and refers to the nature of the program, its 

objectives, students, staff and orther resources 

required for the program, and the actual activities 

designed to promote attainment of the objectives. The 

program design that emerges becomes the standard 

against, 2) Installation involves determining whether 

an implemented program is congruen with ist 

implementation plan, 3) process, ini which evaluator 

serves in a formative role, comparing performance with 

standards and focusing on the extent to which the 

interim or enabling objectives have been achieved, 4) 

Product is concerned with comparing actual 

attainments against the standard (objectives) derived 
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during stage 1 and noting the discrepancies, (Clare 

Rose & Glenn F Nyre, 1977: 15).  

Model kesenjangan dikembangkan oleh Malcolm 

Provus (1971) dalam bukunya yang berjudul 

Discrepancy Evaluation. Kesenjangan menekankan 

adanya perbedaan yang terjadi  di dalam 

pelaksanaan evaluasi program. Pada model evaluasi 

ini, tugas evaluator (peneliti) menurut Arikunto 

(2012: 48) mengukur besarnya kesenjangan yang ada 

disetiap komponen, sehingga akan didapat data-data 

yang menggambarkan seberapa jauh kesenjangan itu 

terjadi.  

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah evaluasi model kesenjangan/ Discrepancy 

Evaluation Model (DEM). Evaluasi ini menurut 

peneliti sangat cocok untuk mengungkap fakta dan 

lebih difokuskan untuk mengetahui kesenjangan 

atau ketidaksesuaian antara standar evaluasi 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

yang dikeluarkan oleh Permendikbud No. 22 tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah dengan kenyataan di lapangan. 

Berdasarkan standar yang digunakan sebagai tolak 

ukur evaluasi kinerja sehingga dapat memberikan 
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masukan terhadap implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Waingapu. 

Selain itu peneliti tidak berhenti setelah mendapat 

data-data yang digali dan ditemukan adanya 

kesenjangan saja, akan tetapi proses identifikasi juga 

dilakukan atas kesenjangan antara standar dan fakta 

dilapangan karena hal itu merupakan yang sangat 

penting dalam penelitian ini. Data dilakukan 

identifikasi secara rinci dan mendalam ini guna 

mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya, 

ketika peneliti mengetahui letak kesenjangan baru 

menentukan rencana tindak lanjut untuk 

mempersempit atau menghilangkan rentan 

kesenjangan. Dengan cara tersebut juga merupakan 

salah satu cara yang dipakai dalam triangulasi data.  

Kesimpulannya bahwa evaluasi merupakan sebuah 

proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

mengumpulkan, mendeskripsikan hasil, 

menginterpretasikan, dan menyajikan informasi 

tentang suatu program untuk dapat digunakan 

sebagai dasar membuat keputusan. Seandainya tetap 

dijalankan maka harus diadakan perbaikan untuk 

mendukung keterlaksananya program tersebut. 

Hasil evaluasi akan dilakukan rekomendasi yaitu 

perlu diperbaiki, dilanjutkan dan dihentikan program 
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tersebut. Butir-butir rekomendasi dari peneliti 

kepada stake holder (kepala sekolah) yang berisi apa-

apa saja yang perlu diperhatikan lebih intensif 

terhadap program yang telah berjalan disekolahnya 

serta penambahan kegiatan apa saja yang perlu 

diadakan dan digiatkan untuk meminimalisir 

kesenjangan (masalah) atau bahkan 

menghilangkannya dari sekolah. Adapun tujuan dari 

tindak lanjut ini secara umum adalah sebagai 

tindakan awal dari bentuk perbaikan yang nantinya 

dapat dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang 

relevan demi tercapainya suatu program yang sesuai 

dengan standar.  

 

1.6 Penelitian yang Relevan 

Rahaman (2017) dalam journal of education 

policy and entrepreneurial research dengan judul An 

Evaluation of the Nigerian Senior Secondary School 

Biology Core Curriculum for Revitalization of 

Classroom Teaching and Learning. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat 

kecukupan dan penerimaan kurikulum pendidikan 

menengah biologi dilakukan dengan menggunakan 

hitungan frekuensi persentase dan statistik ANOVA 

yang dapat mengungkap bahwa: isi kursus dan 
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tujuannya memadai, materi dan pelatihan 

instruksional tidak memadai layanan untuk staf, 

meski lebih baik dari sebelumnya, kualifikasi dan 

guru terlatih untuk menangani pengajaran ilmu 

pengetahuan lainnya cukup (14,7%), dengan melihat 

persentase tersebut diharapkan guru 

memperbaharui pengetahuan dan memperoleh 

keterampilan yang diperlukan untuk melakukan 

tugas mengajar mereka lebih efektif.  

Sultoni (2016) dalam jurnal dengan judul 

implementasi kurikulum 2013 bidang studi biologi 

dalam mengembangkan sikap religius siswa di 

Madrasah Aliyah SMA Negeri 3 Malang menjelaskan 

bahwa akhir-akhir ini muncul beragam persoalan 

moral dan karakter pada remaja dan pelajar di 

Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, 

kemendikbud meminta sekolah-sekolah menerapkan 

kurikulum 2013. Salah satu ciri kurikulum ini 

adalah adanya kompetensi sikap religius yang harus 

dicapai melalui seluruh bidang studi. Tujuan 

penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan 

kurikulum 2013 bidang studi biologi dalam 

mengembangkan kompetensi sikap religius siswa 

SMAN 3 Malang. Dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif model penelitian lapangan deskriptif 
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dengan hasil penelitian: 1) pengembangan sikap 

religius dilakukan melalui penulisan rumusan tujuan 

pembelajaran dan penyampaian salam dan do’a di 

awal pembelajaran; 2) menghubungkan materi 

pembelajaran dengan ajaran agama; 3) hambatan 

pengembangan sikap religius berupa tersedia contoh 

atau panduan penilaian kompetensi sikap religius.   

Bintari, dkk (2014) dalam jurnal dengan judul 

pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan 

pendekatan saintifik (problem based learning) sesuai 

kurikulum 2013 di kelas VII SMP Negeri 2 

AMLAPURA menjelaskan bahwa dengan kebijakan 

baru dari pemerintah yaitu kurikulum 2013 yang 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu 

diperlukan salah satu pendekatan  dalam 

pembelajaran yang bersifat saintifik dengan ciri 

pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, 

dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Tujuan 

penelitian ini untuk mendeskripsikan perencanan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran bahasa 

Indonesia berdasarkan pendekatan saintifik sesuai 
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kurikulum 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa: 1) dalam tahap perencanaan pembelajaran 

kelima pokok pendekatan saintifik direncanakan 

pada komponen langkah-langkah pembelajaran; 2) 

dalam tahap pelaksanaan pembelajaran kelima 

pokok pendekatan saintifik tampak dalam kegiatan 

pembelajaran dan terlaksana dalam dua kali 

pertemuan; 3) dalam tahap evaluasi pembelajaran 

penilaian meliputi penilaian aspek pengetahuan, dan 

keterampilan; dan 4) kendala-kendala yang dialami 

guru adalah ketidaksesuaian antara waktu dengan 

cakupan materi pembelajaran, serta contoh yang 

disajikan dalam buku pegangan siswa tidak 

kontekstual.  

Gusti (2017), dalam jurnal dengan judul 

analisis hasil implementasi kurikulum 2013 dalam 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada 

mata pelajaran biologi SMA di Kabupaten Sleman 

Yogyakarta menjelaskan bahwa pemerintah saat ini 

berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

dengan melakukan perubahan kurikulum yaitu 

pemerintah menerapkan kurikulum 2013. Penilaian 

dalam kurikulum 2013 ini berfungsi untuk melihat 

dan memantau hasil belajar dan mendeteksi 

kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik 
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secara berkesinambungan. Oleh karena itu penilaian 

merupakan salah satu aspek yang menentukan 

ketercapaian kurikulum 2013. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui aspek penilaian sikap 

sosial, sikap spiritual, pengetahuan, dan 

keterampilan berdasarkan Kurikulum 2013 oleh 

guru biologi di SMA Negeri Se Kabupaten Sleman. 

Hasil penelitian ini adalah 1) pelaksanaan penilaian 

aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuuan 

dan keterampilan termasuk kategori baik; 2) 

pelaksanaan teknik penilaian yang digunakan guru 

ini termasuk dalam kategori cukup; 3 berdasarkan 

hasil penilaian aspek sikap spiritual termasuk dalam 

kategori baik; 4) berdasarkan hasil penilaian aspek 

sosial inti termasuk dalam kategori baik; 5) 

berdasarkan frekuensi penilaian aspek pengetahuan 

termasuk dalam kategori baik; 6) berdasarkan hasil 

penilaian aspek pengetahuan termasuk kategori baik; 

7) berdasarkan frekuensi penilaian aspek 

keterampilan termasuk dalam kategori baik; dan 8) 

berdasarkan hasil penilaian aspek keterampilan 

termasuk dan kategori baik.  

Dari penelitian relevan di atas terdapat 

persamaan yang dapat disimpulkan bahwa sama-

sama membahas mengenai pembelajaran dalam 
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kurikulum 2013 mata pelajaran biologi seperti pada 

penelitian Gusti dan Sultoni. Subjek Penelitian sama-

sama terletak pada Guru dan Siswa, teknik 

pengumpulan data sama terletak pada teknik 

observasi, wawancara dan dokumen.  

Perbedaan dari penelitian relevan diatas adalah: 

a. Fokus permasalahan, pada penelitian yang 

dilakukan oleh Rahaman untuk mengetahui 

tingkat kecukupan dan penerimaan kurikulum 

pendidikan menengah biologi dilakukan dengan 

menggunakan hitungan frekuensi persentase dan 

statistik ANOVA. Pada penelitian Sultoni 

mengevaluasi penerapan kurikulum 2013 bidang 

studi biologi dalam mengembangkan kompetensi 

sikap rerigius siswa, pemilihan pendekatan dan 

rancangan deskriptif kualitatif bertolak pada 

pandangan Bogdan dan Biklen. Pada penelitian 

Gusti menganalisis hasil implementasi kurikulum 

2013 dalam aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan pada mata pelajaran biologi 

berdasarkan Kurikulum 2013 oleh guru biologi, 

jenis penelitian deskriptif dengan metode survei, 

subjek penelitian dilakukan dengan studi 

populasi. Pada penelitian Bintari  

mendeskripsikan perencanan, pelaksanaan, dan 
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evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia 

berdasarkan pendekatan saintifik sesuai 

kurikulum 2013. Sedangkan peneliti 

mengevaluasi implementasi kurikulum 2013 mata 

pelajaran biologi yang dilihat dari ketiga aspek 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang 

dievaluasi dengan menggunakan empat langkah 

model evaluasi diskrepansi yaitu desain, instalasi, 

proses dan hasil.  

b. Rumusan masalah yang digunakan berbeda 

c. Waktu dan Lokasi penelitian berbeda.  

 

1.7 Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian diperlukan suatu kerangka 

pemikiran yang dapat mempermudah penyusunan 

penelitian ini. Kerangka pemikiran merupakan alur 

berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola 

atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan 

penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka 

pemikiran merupakan alur yang dijadikan pola 

berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian 

terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan 

arah rumusan masalah dan tujuan penelitian, 

(Sugiyono 2015: 128). 
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Dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

kurikulum 2013 mata pelajaran biologi diharapkan 

mampu menghasilkan insan indonesia yang proaktif, 

kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang integrasi. 

Dalam implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran 

biologi menuntut guru untuk mengorganisasikan 

pembelajaran secara efektif. Pembelajaran 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

yang berbasis karakter dan kompetensi hendaknya 

dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan 

karakteristik siswa, serta kompetensi dasar pada 

umumnya. Kunci keterlaksanaan implementasi 

kurikulum disebabkan karena adanya pemahaman 

guru terkait dengan tahap-tahap proses 

pembelajaran yang meliputi perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

penilaian hasil belajar siswa. Kurikulum akan 

memiliki arti penting dalam pelaksanaannya apabila 

guru dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan 

kurikulum. Perangkat pembelajaran atau RPP yang 

disusun oleh guru-guru SMA Negeri 1 Waingapu 

dikembangkan dari Silabus dan sudah sesuai 

dengan Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, 
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namun terkadang pada pertemuan tertentu dalam 

pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur 

kurikulum 2013 yang dituangkan dalam perangkat 

pembelajaran (RPP) di dalam kelas. Masih terjadi 

kesenjangan antara RPP yang sudah disusun 

dengan kenyataan di lapangan, model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru dalam kelas juga masih 

belum bervariasi atau kurang menarik sehingga 

siswa cenderung bosan dalam mengikuti 

pembelajaran biologi. Selain itu, penilaian yang 

bersifat otentik yang tidak dilakukan secara 

komprehensif atau menyeluruh. Dimana khususnya 

pada penilaian sikap ini hanya dilakukan pada siswa 

yang menonjol saja.  

Untuk itu implementasi kurikulum 2013 mata 

pelajaran biologi perlu diadakan evaluasi secara 

kontinyu guna memastikan semua standar-standar 

tersebut terpenuhi. Demikian halnya dengan SMA 

Negeri 1 Waingapu yang menjadi objek penelitian, 

disini peneliti melakukan evaluasi dengan 

menggunakan model kesenjangan/ Discrepancy. 

Model kesejangan/ Discrepancy tersebut memiliki 

lima langkah yakni (1) menyusun desain dan 

standar implementasi program, (2) merencanakan 

evaluasi, (3) menjaring data mengenai kinerja 
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program, (4) mengidentifikasi kesenjangan antara 

kinerja dan standar program, dan (5) menentukan 

alasan penyebab kesenjangan.  

Tahapan pengembangan evaluasi yang peneliti 

perhatikan dan gunakan dalam evaluasi 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

di SMA Negeri 1 Waingapu dan menjadi prosedur 

dalam pelaksanaan Discrepancy Model adalah 

mengevaluasi implementasi kurikulum 2013 mata 

pelajaran biologi menggunakan empat tahapan yaitu 

mulai dari tahap desain, instalasi, proses dan hasil. 

Implementasi kurikulum 2013 ini yang 

dievaluasi adalah perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran. Dari hasil evaluasi dengan 

menggunakan model kesenjangan tersebut  akan 

didapatkan dua alternatif rekomendasi yakni 1) 

perbaikan: hasil ini dimaksudkan bahwa evaluasi 

yang dilakukan oleh peneliti  belum mencapai 

tujuannya, sehingga perlu mengadakan evaluasi 

perbaikan untuk dilanjutkan; 2) Lanjutan: hasil ini 

dimaksudkan bahwa tujuan evaluasi penelitian telah 

tercapai dan dapat diaplikasikan pada sekolah yang 

bersangkutan.  
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Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir 

penelitian tentang implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Waingapu 

dapat digambarkan sebagai beriukut: 
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Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian 
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