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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di SMA Negeri 1 

Waingapu terletak di jantung kota Waingapu ibu 

kota, Kabupaten Sumba Timur. Selain sudah sangat 

dikenal masyarakat, mudah dijangkau dengan 

transportasi, letaknya strategis yaitu: a) berdekatan 

dengan kantor-kantor Instansi Pemerintah; b) 

berdekatan dengan SMA Negeri 2 Waingapu dan 

SMK Negeri 1 Waingapu sehingga memudahkan 

kerjasama antar sekolah; c) berdekatan dengan SMP 

Negeri 2 Waingapu yang memudahkan 

didapatkannya segala informasi yang berhubungan 

dengan peserta didik yang hendak melanjutkan ke 

SMA Negeri 1 Waingapu; d) suasana tenang karena 

tidak berdampingan dengan pusat keramaian seperti 

pasar dan jalan utama sehingga memudahkan 

terciptanya suasana belajar yang nyaman dan 

kondusif.   

SMA Negeri 1 Waingapu berdiri sejak tahun 1977 

yang ditandai diresmikannya gedung sekolah oleh 

Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu El 

Tari atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
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Republik Indonesia. Pendirian sekolah ini termaktub 

dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 0562/0/1977. Pada awal 

pendirian, sekolah ini merupakan satu-satunya 

sekolah negeri pada jenjang SMA di Kabupaten 

Sumba Timur.  

Pada kurun waktu dari tahun 1977-2016 SMA 

Negeri 1 Waingapu mengalami perkembangan status 

sekolah: 1) tahun 2007 menjadi piloting Rintisan  

Sekolah Kategori Mandiri (RSKM); 2) tahun 2010 

dinaikkan levelnya menjadi Sekolah Model, dimana 

Pelaksana Sekolah Kategori Mandiri (SKM), 

Pelaksana Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

(PBKL) dan Pusat Sumber Belajar (PSB); 3) tahun 

2016 ditetapkan oleh Direktorat Pembina Sekolah 

Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menjadi SMA Rujukan bersama 614 

SMA di seluruh Indonesia.  

Selain perkembangan tersebut SMA Negeri 1 

Waingapu mengalami berbagai macam perubahan 

sebagai konsekuensi logis tuntutan zaman. 

Perkembangan-perkembangan tersebut meliputi 

penambahan jumlah ruang belajar, laboratorium, 
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sarana dan prasarana lain yang mendukung 

peningkatan mutu pembelajaran. 

Kurikulum yang pernah diterapkan di SMA 

Negeri 1 Waingapu adalah sebagai berikut: 

a. Kurikulum Tahun 1975 (Kurikulum Berbasis 

Pencapaian Tujuan) 

Saat berdirinya sekolah ini, kurikulum yang 

sudah ditetapkan di Indonesia adalah Kurikulum 

1975 dan dilaksanakan di sekolah antara tahun 

1977-1984. 

b. Kurikulum Tahun 1984 

Kurikulum ini dilaksanakan pada tahun 

1984-1994, hal yang menonjol dari kurikulum ini 

adalah perubahan penjurusan dari jurusan IPA, 

IPS dan Bahasa Inggris menjadi: a) A1, penekanan 

pada mata pelajaran Fisika, b) A2, penekanan 

pada mata pelajaran Biologi, c) A3, penekanan 

pada mata pelajaran Ekonomi, dan d) A4, 

penekanan pada mata pelajaran Bahasa dan 

Budaya. 

c. Kurikulum Tahun 1994 dan Suplemen 

Kurikulum 1999 

Kurikulum 1994 dibuat sebagai 

penyempurnaan kurikulum 1984 dan 

dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 
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2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Hal yang mencolok pada perubahan 

kurikulum ini adalah pada sistem pembagian 

waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari 

sistem semester ke sistem caturwulan. 

Pelaksanaan kurikulum ini antara tahun 1994-

2004 di sekolah. 

d. Kurikulum Tahun 2004 (Kurikulum Berbasis 

Kompetensi) 

Kurikulum 2004 merupakan 

penyempurnaan Kurikulum tahun 1994 sebagai 

respon terhadap perubahan struktural dalam 

pemerintahan dari sentralistik menjadi 

desentralistik sebagai konsekuensi logis 

dilaksanakannya UU No. 20 dan 25 tahun 1999 

tentang Otonomi Daerah, sehingga dikembangkan 

kurikulum baru yang diberi nama (KBK). 

Kurikulum ini diterapkan di sekolah pada tahun 

2004-2006. 

e. Kurikulum Tahun 2006 (Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan) 

Kurikulum ini sebagai perbaikan dari KBK. 

KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari 

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan 
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Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Pendidikan Nasional. Standar tersebut 

meliputi: standar isi; standar proses; standar 

kompetensi lulusan; standar pendidikan dan 

tenaga kependidikan; standar saran dan 

prasarana; standar pengelolaan; standar 

pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan. 

Sekolah ini menerapkan kurikulum ini pada 

tahun 2006/2007-2016/2017.  

f. Kurikulum Tahun 2013 

Kurikulum 2013 ini diresmikan sejak Juli 

2013, namun untuk tahun pelajaran 2013/2014 

baru sekitar 6000 sekolah yang menjadi piloting 

diseluruh Indonesia yang menerapkan Kurikulum 

2013, untuk melihat bagaimana hasil dari 

kurikulum tersebut. Untuk tahun pelajaran 

2016/2017 sekolah ini melaksanakan Kurikulum 

2013 yang telah direvisi pada kelas X (sepuluh), 

sedangkan untuk kelas XI (sebelas) dan kelas XII 

(dua belas) masih melanjutkan penggunaan 

Kurikulum tahun 2006 (KTSP). Pada Tahun 

pelajaran 2017/2018 sekolah menerapkan 

kurikulum 2013 pada semua kelas baik kelas X, 

XI, dan XII hingga saat ini. 
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Visi dari SMA Negeri 1 Waingapu adalah 

“Terwujudnya SMA Negeri 1 Waingapu yang Indah, 

Lingkungan yang Asri, Aman dan Nyaman, Warga 

Sekolah yang Taqwa, Berakhlak Mulia, Ramah, 

Sopan, Santun, Inovatif, dan Kreatif dalam 

mempertahankan Seni dan Budaya Lokal, Lulusan 

yang cerdas serta Mampu bersaing di era Globalisasi 

melalui peningkatan penguasaan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi”. 

Misi dari SMA Negeri 1 Waingapu adalah sebagai 

berikut: 

1. Membentuk kepribadian peserta didik yang taqwa 

dan berakhlak mulia. 

2. Menanamkan kedisiplinan melalui budaya tertib, 

budaya bersih, budaya cinta lingkungan, budaya 

kerja, budaya sportif, dan budaya malu. 

3. Menumbuhkan penghayatan terhadap budaya 

dan seni daerah sehingga menjadi salah satu 

sumber kearifan berperilaku dan bermasyarakat. 

4. Memberdayakan tenaga pendidik dan 

kependidikan yang memenuhi standar yang 

ditetapkan. 

5. Menumbuhkan inovasi dalam kehidupan sehari-

hari yang dapat menunjang pengembangan 

profesionalisme. 
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6. Memberdayakan seluruh komponen sekolah dan 

mengoptimalkan sumber daya sekolah dalam 

mengembangkan potensi peserta didik secara 

optimal. 

7. Melaksanakan proses belajar mengajar yang 

efektif, efisien, kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan. 

8. Membina dan mengembangkan kegiatan 

kemasyarakatan untuk mewujudkan hubungan 

yang harmonis serta memiliki jati diri yang kukuh 

ditengah-tengah kehidupan antar sesama. 

 

1.2 Hasil Penelitian 

Pada sub bab hasil penelitian ini, peneliti akan 

memaparkan data dan informasi terkait 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

di SMA Negeri 1 Waingapu. Data dan informasi 

terkait kurikulum 2013 mata pelajaran biologi itu, 

peneliti klasisfikasikan menjadi tiga aspek yang 

melekat di dalam implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi yaitu perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran yang dievaluasi dengan 

keempat langkah evaluasi model kesenjangan 

(discrepancy model) yaitu (desain, instalasi, proses 
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dan hasil). Berikut data dan informasi yang dapat 

peneliti himpun atau dapatkan dari subjek penelitian 

atau informan terkait implementasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi.  

1.2.1 Desain Perencanaan Pembelajaran 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Biologi. 

Desain perencanaan pembelajaran merupakan 

bagian dari kurikulum 2013 mata pelajaran biologi. 

Indikator yang ada dalam perencanaan pembelajaran 

yang pertama adalah tentang bagaimana seorang 

guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), apakah 

sesuai dengan kurikulum 2013 dalam hal silabus 

dan memperhatikan karakteristik peserta didik atau 

tidak. Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa 

semua guru-guru menggunakan silabus yang telah 

dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia  No. 22 tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah sebagai pedoman penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Hal ini tersirat dari 

pernyataan kepala sekolah saat wawancara sebagai 

berikut, 

“masalah sekolah kami mengacu pada peraturan 

pemerintah dalam hal ini Permendikbud No. 22 
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tahun 2016 mengenai  Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah. Silabus inilah yang menjadi 

pedoman untuk membuat RPP”. 

Sehingga secara personal guru-guru dengan otomatis 

membuat RPP tidak keluar dari standar yang ada. 

Hal serupa terjadi pada guru-guru biologi yang 

peneliti wawancara mengatakan bahwa, 

“kami membuat RPP itu berdasarkan pada Silabus 

Kurikulum 2013 yang mengacu pada Permendikbud 

No. 22 tahun 2016 dengan memperhatikan susunan 

RPP yang ada”. 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa sekolah menggunakan silabus berdasarkan 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 sebagai pedoman 

dalam menyusun RPP. Selain itu berdasarkan hasil 

studi dokumen susunan Silabus yang ada di SMA 

Negeri 1 Waingapu meliputi: identitas sekolah, 

identitas mata pelajaran khususnya SMA, 

Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), tema 

khusus SMA atau Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

Silabus yang ada di sekolah tersebut sudah 

berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Demikian pula dengan dengan  RPP yang 
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dibuat atau dikembangkan berdasarkan pedoman 

silabus kurikulum 2013 Permendikbud No. 22 tahun 

2016 yang berisi: identitas sekolah, identitas mata 

pelajaran, kelas/ semester, materi pokok, alokasi 

waktu, KI yang memuat (KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4), 

KD dan Indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, 

media dan alat pembelajaran, sumber belajar, 

langkah-langkah pembelajaran yang meliputi 

kegiatan pendahuluan (salam dan doa, absensi, 

apersepsi, motivasi dan menyampaikan tujuan); 

kegiatan inti (mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan); kegiatan 

penutup (kesimpulan dan evaluasi), serta rubrik 

penilaian (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), 

selain itu dilakukan penilaian praktek, partofolio, 

penilaian antar teman, dan penilaian proyek.  

Terkait indikator ini juga peneliti menemukan data 

untuk 3 orang guru sebagai subjek penelitian 

mengatakan bahwa,  

“pembuatan RPP diwajibkan oleh Kepala Sekolah dengan 

mengikuti aturan pedoman Kurikulum 2013, wajib 

mengajar, wajib menyiapkan bahan ajar, wajib 

menyiapkan pembelajaran dan penilaian berbasis soal-

soal pada level berpikir kritis dimana soal-soalnya yang 
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bersifat kasus aktual sehingga ketika siswa menghadapi 

fenomena nyata siswa dapat memecahkan masalah 

dengan ilmu yang sudah didapatkan. Selain itu wajib 

menguasai IT karena pendidikan saat ini sudah berada 

dalam era abad ke 21 bukan lagi era konvensional 

sehingga pendidikan benar-benar bermutu dan berbasis 

karakter. 

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa setiap 

guru diwajibkan oleh kepala sekolah untuk terampil, 

inovatif dalam membuat RPP secara pribadi maupun 

secara kelompok dengan mengikuti perkembangan 

zaman dan memperhatikan pembelajaran berbasis 

karakter siswa. Dalam menyusun RPP ini juga 

dilakukan kegiatan MGMP dengan berdiskusi 

bersama untuk mencapai hasil yang sama. Hal ini 

didapat hasil wawancara dari subjek yang diteliti 

yaitu dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

dan guru-guru biologi menjelaskan bahwa, 

“untuk membuat RPP sekolah melakukan pelatihan-

pelatihan, IHT (In House Training), Workshop, MGMP, 

seminar, BIMTEK dan mengikuti KKG (kelompok kerja 

guru), dalam kegiatan ini kami mengujicobakan RPP 

yang sudah kami buat untuk mengecek sesuai dengan 

lapangan atau tidak”.  

Dengan demikian cara ini kepala sekolah, guru-

guru dan semua staf yang terlibat dapat mengetahui 

dan menguasai aturan-aturan, pedoman-pedoman 
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Kurikulum 2013. RPP yang sudah disusun oleh 

guru-guru permata pelajaran khususnya mata 

pelajaran biologi di ujicobakan terlebih dahulu dalam 

kegiatan MGMP layak atau tidak digunakan. 

Sehingga dengan otomatis secara personal mereka 

dapat memformulasikan tujuan pembelajaran yang 

sesuai dengan silabus kurikulum 2013. Pada 

indikator pertama ini bahwa semua guru sudah 

merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 dan memperhatikan karakter siswa. 

Indikator yang kedua dalam perencanaan 

pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

adalah guru-guru menyusun bahan ajar secara 

runut, logis, kontekstual dan mutakhir. Terkait 

indikator ini, peneliti memberikan pertanyaan 

kepada subjek penelitian tentang apakah para guru 

dalam setiap akan melaksanakan pembelajaran 

menyiapkan bahan ajar terlebih dahulu? Semua 

subjek penelitian menjawab,  

“Iya, yang pasti kami mengajar mempersiapkan bahan 

ajar sehingga dalam pengajaran tidak lari dari materi 

yang sudah dipersiapkan”.   

Selanjutnya dilakukan pertanyaan apakah dalam 

menyusun bahan ajar mempertimbangkan aspek 

runut, logis, kontekstual, dan mutakhir? Jawaban 
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yang sama dari ketiga subjek penelitian mengatakan 

bahwa, 

“Ya, dalam menyusun bahan ajar mengikuti pedoman K 

13 dan mempertimbangkan aspek runut, logis, 

kontekstual, dan mutakhir. Namun terkadang masih 

ada materi yang tidak mempertimbangkan empat aspek 

itu”.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 

menyusun bahan ajar mengacu pada pedoman 

silabus K 13 dan urut-urutan materi, kemudian 

kesesuaian atau relevansi materi dengan realita 

lingkungan sekarang, lalu menghubungkan atau 

mengaitkan materi dengan disiplin ilmu yang lain. 

Selain itu dalam penyusunan bahan ajar 

mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan peserta 

didik, sarana prasarana, dan dihubungkan dengan 

hal-hal baru atau mengikuti perkembangan zaman 

sehingga materinya logis, mudah dimengerti dan 

dapat diterima oleh siswa. Penyusunan bahan ajar 

dilakukan ujicoba terlebih dahulu, agar didapatkan 

kondisi yang relevan dengan apa yang disusun dan 

sesuai dengan kegiatan di lapangan. Pernyataan 

diatas tidak ada perbedaan antara guru satu dan 

guru lainnya tetapi semuanya sama. 

Indikator yang ketiga dalam perencanaan 

pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 
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adalah guru menyusun atau merencanakan kegiatan 

pembelajaran secara efektif. Untuk indikator ketiga 

ini terdapat perbedaan pengalaman dimana guru 1 

menjawab bahwa, terkadang dibuat perencanaan 

terkadang juga tidak, dikarenakan siswa tempat ia 

mengajar dari aspek pengendalian diri masih labil. 

Pengalaman guru 2 menjawab bahwa ia telah 

membuat perencanaan yang matang sebelum 

mengajar dan diterapkan di kelas ternyata respon 

siswa kurang baik sehingga pembelajaran kurang 

efektif. Namun ketika guru 2 hanya mengikuti 

maunya siswa saat mengajar tanpa adanya 

perencanaan malah pembelajaran menjadi lebih 

efektif. Untuk pengalaman guru 3 membuat 

perencanaan dalam kegiatan pembelajaran dengan 

memperhatikan kondisi dan kebutuhan siswa 

sehingga apa yang sudah direncanakan berjalan 

dengan harapan sehingga pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif.   

Dari hasil wawancara dari ketiga guru yang 

dilakukan dapat dipaparkan cara atau strategi yang 

digunakan agar pembelajaran dapat efektif dalam 

tabel berikut ini: 
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Tabel 5 Strategi Pembelajaran Efektif 

Tiga 

Guru 

Subjek 
Peneliti

an 

Cara/Strategi Pembelajaran Efektif 

1. Memahami betul materi 

2. Merumuskan metode yang tepat 

3. Memformulasikan media yang ada 
4. Menyesuaikan metode dengan materi 

5. Merumuskan media pembelajaran 

yang sesuai 
6. Mengajak siswa berperan aktif dalam 

penyampaian materi 

7. Mengajak siswa merasakan, melihat 

dan mendengar secara langsung 
tentang materi yang disampaikan 

8. Memberikan waktu kepada siswa 

untuk membaca dan mendalami 
materi yang akan dipelajari diawal 

pertemuan. 

Sumber: Hasil wawancara dengan subjek penelitian 

Indikator keempat perencanaan pembelajaran 

kurikulum 2013 mata pelajaran biologi adalah guru 

memilih sumber belajar atau media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi dan strategi 

pembelajaran. Semua subjek penelitian memberikan 

keterangan bahwa media pembelajaran merupakan 

hal yang sangat penting untuk menunjang 

berhasilnya tujuan dan proses pembelajaran. 

Masing-masing subjek penelitian memberikan 

ilustrasi tentang kesesuaian penggunaan media dan 

atau sumber belajar dengan materi yang diajarkan. 

Guru 1 pernah mengajar dengan menggunakan 

media laut dalam menyampaikan materi tentang 

akar batang, dan daun serta ciri-ciri tumbuhan, 
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sehingga siswa dapat melihat langsung dan 

mengetahui bentuk, ciri-ciri bagian-bagian 

tumbuhan. Guru 2 dan guru 3 sering menggunakan 

media LCD dalam menyampaikan materi melalui 

program power point dan video-video yang disertai 

musik pembelajaran yang terkait dengan materi yang 

diajarkan. Dari ketiga guru tersebut juga sama-sama 

menggunakan media buku paket, dan internet 

sebagai sumber belajar, dengan cara tersebut dapat 

menunjang untuk mempermudah menyampaikan 

materi. Terkait indikator ini juga peneliti bertanya 

apakah dalam pemilihan sumber belajar dan media 

pembelajaran apakah memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam anda menyampaikan materi serta 

strategi pembelajaran? Dari wawancara ini guru 1 

menjawab, 

“Berpengaruh, saya sesuaikan metode dengan 

materi”. 

Senada dengan guru 2 dan guru 3 yang mengatakan 

bahwa, 

“sesuaikan dengan metode dan materi. Selain itu 

juga saya  mengajak siswa untuk merasakan 

melihat, dan mendengar secara langsung, tetang 

materi yang disampaikan sebagai contoh materi 

tentang akar, batang tumbuhan, siswa kami ajak 

langsung untuk mengamati di luar kelas. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan sumber belajar dapat berpengaruh positif 

dan membantu siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan dan membuat siswa semangat dan 

antusias dalam pembelajaran.  

 

1.2.2 Instalasi Standar Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Biologi. 

Pada tahap instalasi terhadap evaluasi 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

mengacu pada standar Landasan yuridis kurikulum 

yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah 

nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan 

Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang perubahan 

kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 

2005, Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 22 tahun 2016 Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang juga mengacu 

pada standar Isi. Hal ini terbukti dari jawaban 

wawancara ketiga guru biologi sebagai subjek 

penelitian menyatakan bahwa, 
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“Ya. Dalam pembelajaran K 13 mengacu pada peraturan pemerintah 

dan pada landasan hukum tersebut. Salah satunya adalah 

Permendikbud No. 22 tahun 2016”.  

Adapun substansi dan standar evaluasi 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi 

tersebut meliputi komponen perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi/ penilaian yang secara 

administrasi telah disusun oleh guru dalam 

mempersiapkan proses pembelajaran. Hal tersebut 

dapat dilihat berdasarkan cheklist kesiapan guru 

yang dilakukan wakil kepala sekolah dalam 

mensupervisi guru-guru biologi seperti telihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 6  Hasil cheklist supervisi 

Komponen 

Implementasi K 

13 

Kondisi Standar 

Ada Tidak 

Perencanaan  √  

Pelaksanaan √  

Evaluasi  √  

Sumber: Data Cheklist Supervisi Wakil Kepala Sekolah, 2017. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa 

secara administrasi guru telah mengacu pada 

standar komponen dalam evaluasi implementasi K 

13. Dengan demikian guru telah berpedoman pada 

aspek komponen perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Hal ini juga sama dengan hasil wawancara 
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yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah bagian 

kurikulum sebagai berikut, 

“secara administrasi dalam persiapan pembelajaran 

guru telah membuat rancangan perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran”. 

Berdasarkan hasil data cheklist supervisi, dan 

wawancara dengan wakil kepala sekolah diatas dapat 

diketahui bahwa pada tahapan instalasi evaluasi 

kurikulum 2013 mata pelajaran biologi disekolah 

mengacu pada UU dan Permendikbud No. 22 tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah dan sesuai dengan standar pedoman 

komponen K 13.  

  

1.2.3 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 

2013 Mata Pelajaran Biologi. 

Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 mata 

pelajaran biologi adalah kegiatan lebih kepada 

kegiatan-kegiatan teknis yang dilakukan guru dalam 

kelas. Pada penelitian ini peneliti melihat bahwa guru 

menerapkan pendekatan saintifik dalam langkah-

langkah pembelajaran, khususnya dalam kegiatan 

inti pembelajaran yaitu mengamati, menanya, 

mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.  
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Selain itu peneliti melihat tujuh indikator yang 

terdapat di dalam aspek pelaksanaan pembelajaran 

ini. Indikator yang pertama adalah tiga guru sebagai 

sumber penelitian memberikan data yang sama 

ketika peneliti bertanya tentang proses memulai 

kegiatan pembelajaran. Salam pembuka, doa, 

apersepsi dan memulai pembelajaran merupakan 

pernyataan-pernyataan yang diutarakan oleh para 

guru untuk memotivasi mengantar siswa pada 

kegiatan inti. Pertanyaan berikut diberikan kepada 3 

orang guru bagaimana proses kegiatan inti yang 

berkaitan dengan kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Jawaban dari subjek penelitian berbeda-beda. Guru 

1 menjawab bahwa, 

 “Dalam proses kegiatan inti semua apa yang sudah 

direncanakan terkadang tidak sesuai dengan 

pembelajaran dikelas pada saat itu, kadang pada 

pertemuan tertentu saya hanya sampai pada 

kegiatan mengamati, menanya, dan mencoba karena 

saya kurang mempersiapkan diri dalam mengajar. 

Bahkan pada pertemuan tertentu juga karena 

terlalu capek saya tidak melaksanakan kegiatan inti 

dan kegiatan penutup saya hanya sampai pada 

kegiatan pendahuluan selebihnya dibagi buku paket 

untuk meringkas materi”.  

 



118 

 

Selanjutnya guru 2 menyatakan bahwa, 

“kalo saya berbeda terkadang kegiatan pendahuluan 

seperti salam, doa, absensi, apersepsi tidak saya 

lakukan, saya langsung pada penyampaian tujuan 

pembelajaran, selanjutnya melangsungkan proses 

kegiatan inti dan kegiatan penutup”.  

Sedangkan yang terakhir guru 3 mengatakan bahwa, 

“saya melakukan semua langkah-langkah pembelajaran 

tersebut hanya pada kegiatan penutup terkadang saya 

tidak melakukan kegiatan evaluasi”.  

Selain itu jawaban ke tiga guru tersebut juga 

dikatakan bahwa,  

“kejadian ini hanya pada KD tertentu saja. Tetapi pada 

umumnya kami lakukan sesuai proses pembelajaraan 

yang disusun di RPP baik dalam kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup”.   

Dari jawaban ke tiga guru tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dalam pembelajaran tidak selalu 

mengikuti langkah-langkah pada kegiatan 

pendahuluan dengan baik dan benar baik dalam hal 

salam, doa, apersepsi, dan penyampaian tujuan 

artinya masih terjadi kesenjangan. 

Indikator yang kedua adalah guru menguasai 

materi yang akan diajarkan. Pada indikator ini ketika 

peneliti bertanya pada guru 1, guru 2, dan guru 3 

“apakah menguasai materi yang disampaikan kepada 

peserta didik?, maka didapat keterangan dari ketiga 
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guru tersebut bahwa kami menguasai, namun ketika 

peneliti bertanya lebih mendalam guru 1 menjawab, 

 “kadang ada materi-materi tertentu seperti istilah-istilah 

latin tertentu saya tidak menguasainya terkadang lupa 

sehingga pada saat siswa bertanya saya minta untuk 

mencari bersama lewat internet”.  

Dalam mengantisipasi penguasaan seluruh materi 

tersebut mereka menyatakan bahwa ada waktu-

waktu khusus kami berkumpul bersama-sama untuk 

diskusi, syering membahas dan menimba ilmu 

dengan teman-teman terkait materi yang diajarkan. 

Mereka memperolehnya dengan mempersiapkan 

buku-buku yang relevan, internet, dan sumber 

lingkungan lainnya serta belajar mandiri. Sehingga 

pada saat pertemuan selanjutnya dalam 

penyampaian materi yang diajarkan kepada siswa 

sudah dikuasai. Ada juga tambahan jawaban dari 

guru 3 bahwa jika seorang guru belum menguasai 

karakter materi dan metode yang tepat untuk 

menyampaikannya maka hal itu akan mempersulit 

penyampaian materi itu sendiri dan efeknya siswa 

juga akan sulit menerima materi tersebut. 

Indikator yang ketiga dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran kurikulum 2013 adalah guru 

menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran 
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yang efektif. Pada indikator ini, subjek penelitian 

secara pribadi menyampaikan dengan lugas dan apa 

adanya sesuai pengalaman mereka. Ada yang 

mengatakan strategi pembelajarannya, efektif dan 

ada juga yang mengatakan belum efektif. Tentu 

mereka memiliki alasan tersendiri mengenai hal itu.  

Guru 1 dan Guru 3 mengungkapkan terkait 

indikator ini bahwa strategi yang diterapkan di dalam 

kelas sudah efektif. Karena sudah banyak siswa yang 

berhasil menguasai mata pelajaran dan mendapat 

nilai baik setelah dilakukan evaluasi. Selain itu 

strategi yang diterapkan selama ini selalu mencari 

formulasi strategi yang disesuaikan dengan mata 

pelajaran dan kondisi serta kebutuhan siswa 

sehingga strategi dapat efektif. Strategi yang kami 

gunakan lebih banyak diskusi selain itu 

menggunakan metode eksperimen, tanya jawab dan 

penugasan. Tetapi  guru 2 mengungkap bahwa, 

strategi yang diterapkan kadang masih belum 

maksimal, karena hanya menggunakan metode 

diskusi, tanya jawab, eksperimen dan penugasan 

dari keempat metode ini dirasa tidak cukup. Ia juga 

menyoroti kondisi siswa yang memiliki latar 

belakang, motivasi dan kemauan yang bervariasilah 

salah satu penyebabnya.  
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Indikator yang keempat dalam komponen 

pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 adalah 

memanfaatkan sumber belajar atau media dalam 

proses pembelajaran. Subjek penelitian kaitannya 

dengan indikator ini memberikan data sebagai 

berikut. Guru 1 dan guru 2 memberikan informasi 

atau keterangan terkait penggunaan sumber atau 

media pembelajaran menggunakan Lembar Kerja 

Siswa (LKS), buku paket sebagai referensi dan bahan 

tambahan untuk menyampaikan materi. Sedangkan 

guru 3 diberikan keterangan bahwa selain 

menggunakan buku paket, LKS, juga menggunakan 

internet sebagai sumber belajar. Media internet ini 

langsung bisa diakses dalam ruangan kelas (fasilitas 

WIFI). Selain itu biasa menggunakan LCD sebagai 

penunjang untuk mempermudah dia dalam 

menyampaikan materi.  

Indikator kelima pelaksanaan pembelajaran 

kurikulum 2013 adalah guru memicu dan atau 

memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran K 

13. Indikator ini oleh peneliti diartikan sistem 

pembelajaran dua arah yaitu bukan hanya guru saja 

yang aktif dalam kelas akan tetapi siswa juga aktif. 

Semua subjek penelitian pada indikator ini 

memberikan data yang sama yaitu menggunakan 
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sistem dua arah atau melibatkan peran aktif siswa 

dalam proses pembelajaran.  

Indikator keenam pelaksanaan pembelajaran 

kurikulum 2013 adalah guru menggunakan bahasa 

yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Namun 

sering seorang guru kehilangan kontrol emosi ketika 

ada siswa yang tidak bisa diatur dan membuat 

gaduh di dalam kelas. Sehingga intonasi serta nada 

suara yang tinggi sering terucap dari guru secara 

tidak sengaja. Saat peneliti menggali data terkait 

penggunaan bahasa ketika proses pembelajaran dan 

respon bahasa guru atau subjek penelitian ketika 

terpancing emosi, apakah bahasa yang digunakan 

tidak tepat atau bahkan kasar atau kotor maka 

jawaban-jawaban mereka sama dimana guru 1, guru 

2 dan guru 3 menyatakan bahwa bahasa yang 

digunakan ketika mengajar adalah bahasa indonesia 

dan respon bahasa ketika terpancing meninggikan 

suara tetapi tidak sampai mengeluarkan kata-kata 

kotor atau caci maki, emosi yang terpicu masih dapat 

di kendalikan sehingga bahasa yang benar dan tepat 

tetap dapat dijaga.  

Indikator ketujuh pelaksanaan pembelajaran 

kurikulum 2013 adalah guru mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan efektif. Efektif disini peneliti 
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artikan bahwa dalam menutup pembelajaran seorang 

guru bukan hanya sekedar pelajaran selesai 

kemudian ditutup begitu saja akan tetapi guru juga 

menyimpulkan materi yang tadi disampaikan, 

memberikan penekanan pada materi-materi yang 

dianggap penting serta memberikan motivasi atau 

pesan-pesan baik kepada siswa. Data tentang 

bagaimana subjek penelitian mengakhiri 

pembelajaran peneliti sajikan dalam tabel dibawah 

ini: 

Tabel 7 Cara Mengakhiri Pembelajaran 

 Subjek 
Penelitian 

Cara Mengakhiri pembelajaran 

Guri 1  Menyimpulkan materi yang 

tadi disampaikan 

 Memberi pesan-pesan baik 

untuk belajar 
 Salam penutup 

Guru 2  Menarik kesimpulan 

pelajaran 

 Tanya jawab perihal materi 

yang telah dipelajari 
 Salam penutup 

Guru 3  Evaluasi lisan 

 Menyimpulkan 

 Salam penutup 

Sumber: Hasil wawancara dengan subjek penelitian 

Pada kegiatan penutup ini didapat keterangan dari 

guru 3 bahwa terkadang dalam menutup 

pembelajaran tidak berjalan efektif karena tidak 

dilakukan kegiatan evaluasi diakhir pembelajaran 

tetapi secara keseluruhan sudah dilakukan evaluasi 
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atau umpan balik untuk mengetahui sejauh mana 

siswa menguasai materi pada pertemuan saat itu.  

Dengan demikian, melihat data diatas dapat 

dikatakan bahwa semua guru sebagai subjek 

penelitian telah efektif dalam menutup proses 

pembelajaran namun pada pertemuan tertentu 

belum efektif.  

 

1.2.4 Hasil Penilaian Pembelajaran Kurikulum 

2013 Mata Pelajaran Biologi. 

Komponen terakhir dalam penilaian kurikulum 

2013 mata pelajaran biologi adalah penilaian 

pembelajaran. Baik tidaknya pembelajaran, berhasil 

tidaknya pembelajaran diketahui dari penilaian yang 

dilakukan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan dengan tiga guru biologi yang sebagai 

sumber penelitian didapat keterangan bahwa guru 

mata pelajaran biologi melaksanakan sistem 

penilaian Per-KD dan menggunakan sistem rata-rata. 

Sebagai contoh nilai PR 100%, tugas 100%, nilai 

akhir semester 100% artinya bobot dari ketiga nilai 

ini sama kemudian dirata-ratakan untuk mendapat 

hasil siswa tuntas dan tidak. Selain itu guru juga 

sudah melaksanakan penilaian otentik. Penilaian 

otentik kurikulum 2013 dikenal dengan penilaian 
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yang meliputi penilaian hasil dan proses dari 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Setiap 

pertemuan guru melakukan penilaian pengamataan 

sikap terhadap siswa tetapi hanya pada beberapa 

siswa saja yang terlihat menonjol, kejadian penilaian 

ini terkadang hanya pada pertemuan tertentu saja. 

Penilaian pengetahuan diberikan kepada siswa 

berupa tes, ulangan harian. Penilaian keterampilan 

berupa tulisan siswa yang sesuai dengan KD yang 

diajarkan. Konsep pada kurikulum 2013 ini sangat 

menyenangkan apabila guru sudah siap 

menerapkannya. Penilaian dalam kurikulum ini juga 

sangat bagus karena yang dinilai bukan hanya 

penilaian hasil saja tetapi juga penilaian proses. 

Kendala yang dialami oleh guru dalam menerapkan 

kurikulum ini adalah pada penilaian yang rumit dan 

sulit menurutnya, akan tetapi semua guru mata 

pelajaran biologi sudah menerapkan penilaian 

otentik, dan melakukan evaluasi dengan guru 

sesama biologi. Namun pada tahap ini masih terjadi 

kesenjangan pada penilaian sikap tidak dilakukan 

pada keseluruhan siswa pada pertemuan tertentu.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran, penilaian tidak 

hanya dilakukan diakhir kegiatan pembelajaran 

namun dapat pula dilakukan pada saat 
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pembelajaran atau yang dikenal dengan penilaian 

proses. Hasil penelitian ini bahwa evaluasi 

pembelajaraan mata pelajaran biologi berdasarkan 

pendekatan saintifik sesuai kurikulum 2013 yang 

dilakukan oleh guru. Evaluasi pembelajaran 

dilaksanakan dalam bentuk penilaian otentik yaitu 

penilaian hasil belajar yang mengukur aspek sikap 

(afektif), pengetahuan (kognitif), dan aspek 

keterampilan (psikomotor).  

Selain itu peneliti himpun ada tiga indikator yang 

terdapat dalam komponen penilaian pembelajaran: 1) 

apakah guru merancang alat evaluasi untuk 

mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar siswa; 

2) apakah guru menggunakan berbagai strategi dan 

metode penilaian untuk memantau kemajuan dan 

hasil belajar siswa dalam mencapai kompetensi 

tertentu sebagaimana yang termuat dalam RPP 

Kurikulum 2013; dan 3) apakah guru memanfaatkan 

berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan 

balik bagi siswa tentang kemajuan belajarnya dan 

bahan penyusunan rancangan pembelajaran 

selanjutnya. 

Indikator pertama apakah guru merancang alat 

evaluasi untuk mengukur kemajuan dan 

keberhasilan belajar siswa. Terkait indikator ini, 
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peneliti memberikan pertanyaan awalan kepada 

subjek penelitian tentang apa yang dilakukan untuk 

mengetahui atau mengukur tingkat keberhasilan 

siswa. Ketiga subjek penelitian memberikan jawaban 

yang sama yaitu “mengevaluasi”. Artinya ketika 

jawaban subjek penelitian atas pertanyaan yang 

peneliti ajukan diatas yaitu “mengevaluasi” maka 

secara otomatis mereka juga membuat rancangan 

alat evaluasi karena saat guru melakukan evaluasi 

pasti ia memiliki alat untuk mengevaluasi seperti tes 

tertulis, tes lisan, praktikum, dan lain sebagainya. Ini 

juga berarti bahwa semua subjek penelitian 

membuat rancangan alat evaluasi untuk mengukur 

kemajuan dan keberhasilan siswa.  

Indikator kedua guru menggunakan berbagai 

strategi dan metode penilaian untuk memantau 

kemajuan hasil belajar siswa dalam mencapai 

kompetensi atau tujuan pembelajaran sebagaimana 

yang termuat dalam RPP kurikulum 2013. Data 

tentang strategi dan atau metode penilaian yang 

digunakan subjek penelitian terlihat dalam tabel  

dibawah: 
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Tabel 8 Strategi Metode Penilaian 

Subjek 

Penelitian 

Strategi atau Metode Yang 

Digunakan dalam melakukan 

penilaian 

Guru 1 Penilaian yang dilakukan 
terhadap penilaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan 

melalui tes lisan, tes tertulis, 
praktik, partofolio dan proyek. 

Guru 2 

Guru 3 

Sumber: hasil wawancara dengan subjek penelitian 

Indikator ketiga guru memanfaatkan berbagai 

hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi 

siswa tentang kemajuan hasil belajarnya dan bahan 

penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. 

Pada indikator ini, peneliti secara langsung 

memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian 

tentang bagaimana mereka memanfaatkan atau 

tindak lanjut hasil penilaian yang telah dilakukan. 

Data hasil wawancara terlihat dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 9 Pemanfaatan Hasil Penelitian 

Subjek 

Penelitian 

Pemanfaatan Hasil Penilaian 

Guru 1 Digunakan sebagai umpan balik 

kepada siswa atas nilai yang 

diperolehnya, jika yang sudah baik 
diberikan penghargaan atau pujian 

sedang yang masih kurang diberi 

nasehat dan motivasi serta 
pertemuan tambahan agar nilainya 

bisa tuntas sampai batas minimal 

(remidial). Juga sebagai bahan 
renungan untuk pertemuan 

selanjutnya. 
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Guru 2 Selain digunakan sebagai bahan 

refleksi untuk pertemuan 

selanjutnya, disini kami juga 

berusaha menghimpun  untuk 
digunakan sebagai acuan dalam 

keikutsertaan lomba-lomba mata 

pelajaran ditingkat Kecamatan, Kota, 
Kabupaten, Propinsi dan Pusat. 

Guru 3 Sebagai acuan untuk menggunakan 
strategi pada pertemuan-pertemuan 

yang lain, sebagai bahan untuk 

mengklasifikasikan mana siswa yang 
masih kurang dan mana siswa yang 

sudah baik kemudian menyusun 

rancangan dan strategi bagaimana 
kami memperlakukan mereka. 

      Sumber: Hasil wawancara dengan subjek penelitian  

 

1.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini peneliti akan sajikan 

pembahasan tentang hasil penelitian yang 

dipaparkan pada sub bab sebelumnya. Pembahasan 

terhadap hasil penelitian ini sebagai upaya untuk 

menjawab atau menjelaskan atas rumusan-rumusan 

masalah yang telah peneliti susun tentang 

bagaimana desain, instalasi, proses, dan hasil 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran 

biologi. SMA Negeri 1 Waingapu menggunakan 

silabus yang telah dikembangkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan  Republik Indonesia. 

Silabus tersebut sudah sesuai dengan Permendikbud 

No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses 
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Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pedoman 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). RPP yang dibuat atau yang dikembangkan oleh 

guru-guru melalui kegiatan MGMP dan sudah sesuai 

dengan pedoman silabus Permendikbud tersebut.  

1.3.1 Desain Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Biologi. 

Pembelajaran yang berkualitas tidak lepas dari 

sebuah perencanaan yang matang oleh seorang guru. 

Perencanaan pembelajaran merupakan satu dari tiga 

komponen yang melekat di dalam implementasi 

kurikulum. Perencanaan pembelajaran yang ada di 

sekolah merupakan acuan atau pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. Perencanaan pembelajaran yang 

dilakukan di SMA  Negeri 1 Waingapu yaitu proses 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media 

dalam pengajaran, penggunaan metode pengajaran, 

dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang 

dilaksanakan khususnya dalam pembelajaran 

biologi. Hal ini sama dengan pernyataan Majid (2011: 

15) bahwa dalam perencanaan merupakan proses 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media 

pengajaran, penggunaan pendekatan/ metode 

pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi 



131 

 

waktu yang dilaksanakan pada masa tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan 

pembelajaran dibuat atau disusun bukan hanya 

sekedar untuk memenuhi kelengkapan administrasi 

sebagai pendidik, tetapi merupakaan bagian integral 

proses pekerjaan profesional guru disekolah, 

sehingga berfungsi sebagai arah dan pedoman yang 

jelas dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu 

terdapat empat indikator dalam perencanaan 

pembelajaran yang disusun oleh guru tercantum 

dalam Silabus dan RPP. Hal ini terlihat dalam 

mendesain perencanaan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah meliputi empat indikator yaitu: 

1) guru memformulasikan tujuan pembelajaran 

dalam RPP dengan kurikulum 2013 atau silabus dan 

memperhatikan karakteristik siswa; 2) guru 

menyusun bahan ajar secara runut, logis, 

kontekstual dan mutakhir; 3) guru merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang efektif; dan 4) guru 

memilih sumber balajar dan atau media 

pembelajaran sesuai dengan materi dan strategi 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan semua guru mata pelajaran 
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biologi sudah melaksanakan perencanaan 

pembelajaran. Dalam menerapkan kurikulum 2013 

guru-guru sangat membutuhkan pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup untuk dapat 

menerapkannya dengan baik dan maksimal. Selain 

itu Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat bekerja 

sama dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan 

secara berkala dengan tujuan menguasai 

implementasi kurikulum 2013 tersebut.  

Salah satu komponen yang ada dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah yaitu RPP. 

Kepala sekolah mengharuskan setiap guru SMA 

Negeri 1 Waingapu untuk membuat suatu 

perencanaan dalam bentuk perangkat pembelajaran 

sebelum mengajar di dalam kelas. Perencanaan atau 

persiapan yang dilakukan oleh seorang guru sebelum 

mengajar secara umum adalah menyusun rencana 

pembelajaran dilakukan mengembangkan silabus 

dan merancang pelaksanaannya atau membuat RPP. 

Terkait komponen ini, bahwa para guru biologi 

secara kreatif menyusun RPP yang dikembangkan 

mengacu pada silabus kurikulum 2013. Semua 

guru-guru menggunakan silabus yang telah 

dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan  (Kemendikbud) sebagai pedoman 
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penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP).  

Penyusunan RPP SMA Negeri 1 Waingapu 

dilakukan secara mandiri dan secara bersama-sama 

melalui kegiatan MGMP, pelatihan-pelatihan lainnya 

guna mencapai kesamaan konsep dan pemahaman. 

Pengembangan RPP yang dilakukan secara 

berkelompok melalui MGMP dalam sekolah itu 

sendiri, antar sekolah atau antar wilayah. Maka 

senada dengan Mulyasa (2014: 9) Implementasi 

kurikulum 2013 menuntut kerja sama 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 pesat. 

Dengan demikian guru-guru dalam melakukan 

kegiatan pelatihan atau MGMP secara terbuka 

membagi ilmu, mengeluarkan pendapat masing-

masing yang disatukan pemahaman dan 

bekerjasama untuk menghasilkan sebuah rancangan 

pembelajaran yang baik. Hal ini tentu sangat 

membantu teman guru yang kurang memahami 

aturan K 13 dalam penyusunan RPP.  
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RPP yang sudah disusun oleh guru-guru permata 

pelajaran khususnya mata pelajaran biologi di 

ujicobakan terlebih dahulu dalam kegiatan MGMP, 

apabila RPP ini layak digunakan baru akan 

diterapkan di lapangan namun ketika belum sesuai 

akan terus diusahakan mencari solusi agar bisa 

diterapkan. Guru mata pelajaran biologi membuat 

RPP untuk setiap kompetensi dasar yang digunakan 

untuk 1-2 pertemuan. RPP yang dibuat oleh guru 

sudah sesuai dalam prinsip penyusunan RPP secara 

umum. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan 

pengembangan kurikulum tergantung pada peran 

guru dalam meningkatkan kualitas profesi dirinya.  

Adapun peneliti himpun mengenai indikator yang 

pertama bahwa semua guru-guru biologi dalam 

menyusun dan memformulasikan tujuan 

pembelajaran. Terkait indikator ini peneliti 

menemukan data dari tiga guru sebagai subjek 

penelitian mengatakan bahwa diwajibkan oleh kepala 

sekolah dalam menyusun RPP sehingga setiap guru 

memahami secara pribadi mengenai K 13 agar 

meningkatkan kompetensi profesionalnya. Dengan 

demikian guru-guru dalam menyusun dan 

memformulasikan tujuan pembelajaran  sudah 
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dilakukan sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 

tahun 2016.  

Pada indikator yang kedua yaitu guru menyusun 

bahan ajar secara runut, logis, kontekstual, dan 

mutakhir.  Runut berarti penyusunan bahan ajar 

dari yang mudah ke yang sulit, dari yang ringan 

kepada yang berat, dari yang konkrit kepada yang 

abstrak dan dari yang simpel kepada yang lebih 

rumit. Logis berarti ada kesesuaian atau relevansi 

antara kedalaman materi yang akan disampaikan 

dengan kondisi atau kemampuan atau potensi, 

bakat, minat siswa dan gaya belajarnya. Kontekstual 

berarti penyusunan bahan ajar dibuat sesuai dengan 

konteks kehidupan dan perkembangan keilmuan dan 

teknologi (Sanjaya, 2010: 195). Yang terakhir adalah 

mutakhir artinya penyusunan bahan ajar tidak 

hanya mengacu pada buku-buku akan tetapi lebih 

kepada sumber-sumber ilmu pengetahuan lain 

sesuai keadaan saat ini dengan bentuk yang tidak 

terbatas (Majid, 2011: 60). 

Terkait indikator ini idealnya semua poin di atas 

dipertimbangkan guru dalam setiap menyusun 

rencana pembelajaran. Namun masih ada 

kesenjangan yang peneliti temukan di lapangan, para 

guru dalam menyusun bahan ajar masih ada yang 
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belum mepertimbangkan aspek poin-poin diatas 

secara menyeluruh. Ada guru yang 

mempertimbangkan aspek runut, logis, kontekstual 

dan hanya sebagian mutakhir saja. Ada yang logis, 

kontekstual, mutakhir dan hanya sebagian runut. 

Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan antara teori 

atau standar yang ada dengan realita yang terjadi di 

lapangan. Menurut peneliti memang tidak mudah 

menyusun bahan ajar dengan mempertimbangkan 

aspek runut, logis, kontekstual dan mutakhir karena 

membutuhkan pemikiran mendalam serta 

pengetahuan yang komprehensif antara keadaan 

siswa, lingkungan dengan materi itu sendiri. Jadi 

wajar jika para subjek penelitian tidak secara 

menyeluruh mempertimbangkan aspek-aspek di atas 

untuk menyusun bahan ajar karena memang tidak 

mudah, akan tetapi kewajaran itu bukan berarti 

benar atau diperbolehkan guru tetap dituntut untuk 

bisa mempertimbangkan keempat aspek itu ketika 

menyusun bahan ajar meskipun belum seutuhnya 

baik. Berkaitan dengan sarana prasarana dalam hal 

ini buku paket sekolah menyediakannya baik buku 

pegangan guru dan buku pegangan siswa, namun 

dalam penyusunan bahan ajar masih belum 

mengikuti keempat aspek tadi.  
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Indikator yang ketiga yaitu guru merencanakan 

kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 yang efektif. 

Efektif berarti menghasilkan atau bernilai. Artinya 

proses pembelajaran harus menghasilkan sesuatu 

sesuai apa yang ada di dalam tujuan pembelajaran. 

Merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif 

berarti guru sudah merencanakan suatu cara atau 

strategi agar pembelajaran menghasilkan nilai-nilai 

yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Dengan 

pembelajaran yang efektif itu dapat mempermudah 

siswa dalam belajar atau menerima pelajaran. 

Dari data penelitian yang telah dihimpun, semua 

subjek penelitian menyusun perencanaan dan 

strategi yang tidak jauh berbeda antara para guru 

dalam rangka terciptanya pembelajaran yang efektif 

guru mata pelajaran biologi sudah melaksanakan 

perencanaan pembelajaran, namun masih ada 

kekurangan dalam aspek kerunutan, logis, 

kontekstual, dan mutakhir.  Dalam proses 

perencanaan guru juga telah mempertimbangkan 

kasesuaian antara materi yang akan disampaikan 

dengan kondisi siswa ketika itu. Sehingga tidak ada 

alasan bagi guru untuk tidak merencanakan 

kegiatan pembelajaran K. 13. Meskipun apa yang 

telah direncanakan guru terkadang realisasi di dalam 
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kelas ada sedikit perbedaan atau tidak sesuai. 

Masing-masing subjek penelitian memiliki strategi 

atau cara untuk mewujudkan pembelajaran yang 

efektif. Dimana mereka memfokuskan pemanfaatan 

media, keaktifan siswa dan metode yang digunakan.  

Indikator yang keempat adalah guru memilih 

sumber belajar atau media pembelajaran sesuai 

dengan materi atau strategi pembelajaran kurikulum 

2013. Pada penelitian ini semua subjek penelitian 

telah memilih dan menggunakan media atau sumber 

belajar sebagai pendukung kegiatan pembelajaran. 

Terbukti dari RPP yang peneliti himpun dari subjek 

penelitian. Tentu pemilihan media atau sumber 

belajar ini disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi proses 

pembelajaran, menjaga relevansi antara materi 

dengan tujuan, serta membantu konsentrasi 

kegiatan belajar mengajar. Salah satu contoh guru 3 

mengajak siswa ke luar sekolah yaitu pantai untuk 

mengamati secara kasat mata bagian-bagian 

tumbuhan laut dan ciri-ciri tumbuhan laut dengan 

cara ini siswa tertarik dan antusias. Artinya dalam 

konteks ini media atau sumber belajar bukan hanya 

pada lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan 
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luar sekolah. Media dan sumber belajar juga 

memiliki kegunaan yang salah satunya adalah untuk 

menimbulkan motivasi siswa dalam belajar dan 

dapat membantu siswa dalam menguasai materi 

yang diajarkan.   

Dalam mempersiapkan bahan ajar, sumber 

belajar, dan media pembelajaran guru-guru biologi 

menyiapkan materi berupa handout. Materi yang 

digunakan oleh para guru didapat dari buku 

pegangan siswa, buku pegangan guru selain itu juga 

menggunakan sumber internet, dan lingkungan luar 

sekolah seperti laut. Pembelajaran yang dilakukan di 

Pantai ini untuk mengamati, merasakan dan 

mengetahui secara langsung bentuk, ciri-ciri 

tumbuhan yang ada di laut. Materi yang didapat 

dibahas dan disusun bersama, syering, diskusi 

untuk menyamakan konsep/ pemahaman materi 

yang diajarkan. Kemudian merencanakan atau 

mempersiapkan media seperti membuat power point 

dan disertai dengan video pembelajaran dibuat 

semenarik mungkin disesuaikan untuk menunjang 

pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi desain perencanaan kurikulum 2013 mata 

pelajaran biologi adalah sekolah melaksanakan 
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kegiatan MGMP, dan kegiatan pelatihan lainnya 

untuk merumuskan  tujuan, proses, dan 

pengalokasian sumber daya dalam melakukan 

aktivitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dengan mengacu pada Permendikbud No. 22 tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah sebagai pedoman penyusunan RPP dan 

sudah sesuai dengan pedoman silabus kurikulum 

2013.  

 

1.3.2 Instalasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Biologi. 

Implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran 

biologi di SMA Negeri 1 Waingapu sudah mengacu 

pada standar peraturan pemerintah dan 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahap ini 

guru-guru mampu menghasilkan peserta didik 

secara aktif dalam mengembangkan potensi siswa 

untuk memiliki kemampuan spiritual, pengendalian 

diri, berkepribadian, cerdas, serta mampu 

berketerampilan yang dapat bermanfaat bagi dirinya 

dan masyarakat. Meskipun dalam kemampuan 

spiritual terkadang pada pertemuan tertentu tidak 
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dilaksanakan tetapi secara umum sudah 

dilaksanakan dengan baik. 

Selain itu tahap instalasi evaluasi kurikulum 2013 

mata pelajaran biologi di sekolah secara administrasi 

guru telah mengacu pada standar komponen dalam 

implementasi kurikulum 2013 khususnya pada mata 

pelajaran biologi. Dengan demikian guru telah 

berpedoman pada aspek komponen perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi/ penilaian. Ketiga aspek 

ini merupakan rancangan yang digunakan sebagai 

standar guna mempertimbangkan langkah-langkah 

operasional program implementasi kurikulum 2013 

khususnya pada mata pelajaran biologi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi instalasi kurikulum 2013 sudah mengacu 

pada peraturan, undang-undang, pedoman silabus 

kurikulum 2013 dan mengacu pada standar 

komponen implementasi kurikulum 2013 yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

 

1.3.3 Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Biologi  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran terjadi 

interaksi guru dengan siswa dalam rangka 

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan 
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untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu 

aspek yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran 

adalah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran. Pada penelitian ini peneliti melihat 

bahwa guru menerapkan pendekatan saintifik dalam 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran, khususnya 

dalam kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan pokok 

dalam pendekatan saintifik yang dilakukan yaitu 

mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan.  

Hal tersebut di atas terdapat kesamaan dengan 

peryataan Fadlillah (2014: 175) ia mengatakan 

bahwa pendekatan saintifik digunakan dalam 

pembelajaran yang dilakukan melalui proses ilmiah 

yaitu proses mengamati, menanya, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan. Pembelajaran yang dilakukan 

berpusat pada peserta didik sedangkan guru 

hanyalah sebagai fasilitator dan salah satu sumber 

bagi siswa. Kegiatan pembelajaran seperti ini dapat 

membentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

siswa secara maksimal. Pendekatan saintifik ini 

memotivasi pembelajaran yang bermuara pada 

keaktifan siswa di dalam kelas.  

Peneliti juga temukan bahwa secara umum semua 

guru biologi sudah menerapkan kurikulum 2013 dan 
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sudah mengikuti berbagai macam kegiatan untuk 

mengembangkan kurikulum tersebut. Salah satunya 

kegiatan yang dilakukan adalah MGMP. Pelaksanaan 

pembelajaran dikelompokkan dalam tiga kegiatan 

besar yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Tiga kegiatan tersebut tersusun 

menjadi satu dalam suatu kegiatan pembelajaran 

dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya. Pada pelaksanaan pembelajaran siswa diberi 

kebebasan berpikir memahami masalah, mengajukan 

ide-ide secara bebas dan terbuka. Kegiatan guru 

dalam pembelajaran adalah melatih dan 

membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif dalam 

menyelesaikan masalah, selain itu siswa diminta 

aktif dan kreatif untuk mencari literatur materi 

secara luas yang di dapat dari sekolah, internet, 

masyarakat, dan lingkungan sekitar.  

Indikator yang pertama adalah guru memulai 

pembelajaran dengan efektif. Untuk tiga guru sebagai 

subjek penelitian melakukan hal yang sama dimana 

dalam memulai pelajaran diawali dengan salam 

pembuka, doa, apersepsi, inti dari kegiatan pembuka 

dalam pelajaran adalah apersepsi. Apersepsi 

merupakan kegiatan awal untuk menyamakan 

persepsi siswa tentang pelajaran yang akan 



144 

 

dipelajari, kemudian mengaitkan materi yang akan 

disampaikan dengan materi yang telah dipelajari 

atau mengaitkan materi dengan pengalaman-

pengalaman guru atau orang lain yang telah 

dilakukan. Kegiatan ini agar siswa lebih tertarik dan 

menimbulkan rasa ingin tahu tentang materi yang 

akan diajarkan. Dari penjelasan di atas dapat dilihat 

dari kegiatan pendahuluan dengan langkah-langkah 

yang dilakukan 1) guru selalu menanyakan kesiapan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran dan 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, 2) 

mereview materi sebelumnya keterkaitan dengan 

materi yang akan disampaikan, 3) memberikan 

informasi mengenai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, 4) memberikan apersepsi untuk 

menumbuhkan rasa keingintahuan siswa. Untuk 

menarik minat dan menggugah kesadaran siswa, 

terkadang guru menayangkan video yang sesuai 

dengan tema pembelajaran yang akan disampaikan. 

Pada kegiatan pendahuluan ini masih ada 

kesenjangan dimana terkadang pada pertemuan 

tertentu seperti salam, doa, apersepsi tidak semua 

dilaksanakan oleh guru 1 dan guru 2 sebagai subjek 

penelitian karena dengan berbagai latar belakang 

masalah yang dialami. Namun pada penyampaian 
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tujuan semua guru sudah melakukannya dengan 

baik. Berbeda dengan penelitian relevan yang 

dilakukan oleh Sultoni pada tahun 2016 di SMA 

Negeri 3 Malang bahwa hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa dalam kegiatan pendahuluan 

justru selalu dilaksanakan dan menonjolkan  sikap 

religius siswa melalui aktifitas menyampaikan salam 

dan berdoa.  Dengan demikian bahwa kegiatan 

pendahuluan sangat penting untuk dilakukan, 

seperti salam dan doa, hal ini dapat mencapai KI 1 

dan KI 2 dalam kompetensi sikap religius sedangkan 

apersepsi siswa untuk mengingat materi pada 

pertemuan sebelumnya dan yang merangsang siswa 

untuk mengikuti materi pembelajaran yang akan 

diajarkan. 

Kegiatan inti dalam pembelajaran sangat penting 

untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun 

dalam membentuk kemampuan siswa yang telah 

diterapkan. Langkah-langkah kegiatan inti 

pembelajaran, guru sudah menerapkan pendekatan 

saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dengan 

pendekatan saintifik yang digunakan tersebut sama 

dengan salah satu penelitian relevan yang dilakukan 

oleh Bintari pada tahun 2014 di SMA Negeri 2 
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Amlapura khususnya pada pembelajaran bahasa 

indonesia bahwa pada tahap pelaksanaan 

pembelajaran, guru menggunakan pendekatan 

saintifik dalam kegiatan inti yaitu langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan kegiatan pokok 

pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, 

mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Walaupun kelima pendekatan ini tidak dilaksanakan 

dalam satu kali pertemuan. Dalam kegiatan inti yang 

dilakukan oleh guru 1 sebagai salah satu subjek 

penelitian di SMA Negeri 1 Waingapu masih terjadi 

kesenjangan dimana guru 1 terkadang pada 

pertemuan tertentu belum sepenuhnya 

melaksanakan kelima pendekatan tersebut dimana 

hanya sampai pada pendekatan pertama yaitu 

mengamati setelah mengamati langsung diberikan 

istruksi untuk meringkas materi tersebut dengan 

menggunakan buku paket yang telah dibagi.  

Sehingga kegiatan menanya sampai pada 

mengkomunikasikan tidak dilakukan. Hal ini dapat 

menurunkan tingkat potensi guru itu sendiri dalam 

menjadikan dirinya sebagai ujung tombak 

pendidikan dan kunci keberhasilan kurikulum. 

Namun secara umum guru 1 dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran di kelas menyesuaikan RPP 
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yang telah disusun. Selain itu pada ketiga guru (guru 

1, guru 2, dan guru 3) dalam kelas masih monoton 

dalam menggunakan metode pembelajaran karena 

yang paling banyak digunakan adalah metode 

diskusi, eksperimen, tanya jawab, dan penugasan, 

tidak ada metode lain seperti keteladanan, gems, dan 

lain-lain yang digunakan yang akhirnya siswa 

cenderung bosan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran biologi dalam kelas. Sedangkan dalam 

kurikulum 2013 metode pembelajarannya sangat 

bervariasi, yaitu selain metode saintifik ada juga 

metode eksperimen, tanya jawab, inquiri, 

penyelesaian masalah, keteladanan, gems dan lain-

lain.  

Indikator pelaksanaan pembelajaran kurikulum 

2013 yang kedua adalah menguasai materi 

pelajaran/ materi praktikum. Idealnya semua guru 

yang menguasai materi pelajaran/ materi praktikum 

karena dapat mendukung kelancaran dan 

keberhasilan serta efektif dalam pembelajaran di 

kelas. Pada indikator ini peneliti menemukan bahwa 

semua subjek penelitian memakai berbagai macam 

cara untuk berusaha menguasai materi yang 

diajarkan dan dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman, sehingga kegiatan 
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pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan 

dapat diterima oleh siswa. Walau pada salah satu 

guru tidak menguasai beberapa istilah latin dalam 

mata pelajaraan biologi namun hal tersebut diatasi 

dengan belajar bersama dan bertanya dengan teman 

guru dan juga memanfaatkan internet.  

Indikator yang ketiga adalah menerapkan 

pendekatan atau strategi pembelajaran yang efektif. 

Pada indikator ini menurut peneliti, salah satu cara 

agar siswa lebih mudah menerima mata pelajaran/ 

materi praktikum adalah dengan memilih strategi 

pembelajaran atau metode yang sesuai dengan mata 

pelajaran saat itu. Makin banyak metode yang 

digunakan dalam pembelajaran dapat lebih efektif 

dan menarik. Pada penelitian ini semua subjek teliti 

telah berusaha menggunakan berbagai macam 

strategi saat menyampaikan mata pelajaran kepada 

siswa. Tentu beda materi terkadang juga beda 

metodenya. Namun masih terdapat kesenjangan 

bahwa metode yang digunakan oleh guru kurang 

menantang untuk menarik perhatian siswa, sehingga 

pada materi tertentu terkadang siswa jenuh dalam 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi 

materi praktikum metodenya selalu menarik 

perhatian siswa karena melakukan eksperimen/ 
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prakrikum adalah kegiatan penelitian, pengujian 

teoritis, pembuktian uji coba sehingga teori yang 

sudah pernah diajarkan dapat lebih mudah jika 

dipraktikumkan di laboratorium karena melibatkan 

tindakan siswa dalam melakukan percobaan.   

Indikator pelaksanaan pembelajaran kurikulum 

2013 yang keempat adalah guru memanfaatkan 

sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Dari 

data hasil penelitian dikatakan bahwa seluruh 

subjek penelitian telah memanfaatkan sumber 

belajar atau media pembelajaran. Guru-guru 

dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mencoba 

apakah sumber belajar atau media yang digunakan 

memberikan pengaruh positif kepada siswa atau 

tidak, jika berpengaruh positif berarti media yang 

digunakan tepat, tetapi jika respon siswa negatif dan 

kegiatan pembelajaran menjadi membosankan maka 

pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran 

perlu dievaluasi secara keseluruhan sumber belajar 

yang digunakan dapat berpengaruh positif bagi 

siswa. 

Indikator pelaksanaan pembelajaran kurikulum 

2013 yang kelima adalah memicu dan atau 

memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

Salah satu implementasi dari indikator ini adalah 
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terjadinya sistem pembelajaran dua arah atau dapat 

dikatakan bahwa siswa ikut mengambil bagian 

secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi disini 

guru sebagai fasilitator, namun yang lebih berperan 

adalah siswa. Pada penelitian ini, semua subjek teliti 

telah melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

mengikut sertakan siswa untuk memberikan 

pelajaran, menanggapi serta menyangga opini guru 

atau teman yang lain terhadap suatu permasalahan. 

Akan tetapi dari data yang ada masih ada kelas 

tertentu yang siswanya kurang memberikan respon 

positif terhadap sistem ini. Permasalahan ini tentu 

menurut peneliti guru harus berusaha untuk 

membuat formulasi terbaik agar ketika 

menggunakan sistem pembelajaran dua arah atau 

atau sistem pembelajaran yang memicu dan 

melibatkan siswa secara aktif semua siswa dapat 

berantusias positif. Hal yang menarik guru berusaha 

melakukan perubahan sistem pembelajaran agar 

siswa terlibat aktif. Salah satunya adalah melibatkan 

siswa untuk aktif dan kreatif mencari literatur materi 

secara luas yang didapat dari sekolah, masyarakat, 

lingkungan sekitar rumah. Misalnya memberikan 

tugas membuat laporan hasil observasi, siswa 

diminta untuk mengamati dan melakukan observasi 
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keadaan sekitar dan mencari sumber disekitar. 

Dalam mata pelajaran biologi ini guru menggunakan 

metode dan media atau melibatkan siswa secara aktif 

dalam hal ini menggunakan metode saintifik yaitu 

metode eksperimen, tanya jawab, penyelesaian 

masalah yang dilakukan. Hal ini masih belum 

menarik karena hasil penelitian menunjukkan bahwa 

siswa lebih suka dengan metode yang bervariasi 

salah satunya menggunakan metode gems. Dengan 

menggunakan metode gems siswa secara spontan 

semua aktif terlibat dan ikut bermain dalam 

pembelajaran sesuai materi yang dipelajari sehingga 

dapat lebih mudah dipahami. Ketersediaan sarana 

dan prasarana dari sekolah didukung dengan 

kemampuan guru dalam memanfaatkan media 

berupa LCD proyektor untuk menyampaikan materi 

dan memutar video.  Guru mendesain meteri ajar 

dengan bantuan software MS. Power Point  disertai 

video pembelajara yang dibuat agar menarik 

perhatian siswa dan memudahkan dalam 

penyampaian materi.  

Indikator pelaksanaan pembelajaran kurikulum 

2013 yang keenam adalah guru menggunakan 

bahasa yang tepat dan benar dalam pembelajaran. 

Dari data hasil penelitian, diperoleh bahwa semua 
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guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat 

dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun 

di laboratorium.  

Indikator yang ketujuh dalam pelaksanaan 

pembelajaran kurikulum 2013 adalah kegiatan akhir 

atau kegiatan penutup adalah guru mengakhiri 

pembelajaran atau kegiatan praktikum yang efektif. 

Kegiatan akhir dalam pembelajaran yang dilakukan 

tidak hanya sebagai kegiatan untuk menutup 

pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil 

belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Guru-guru 

melakukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut yaitu 

pemberian tugas yang berkaitan dengan materi pada 

pertemuan selanjutnya. Hal ini juga sama dengan 

penelitian relevan yang dilakukan oleh Sultoni bahwa 

pada kegiatan penutup guru melakukan kegiatan 

evaluasi lisan atau umpan balik kepada siswa dan 

melakukan kegiatan tindak lanjut dalam hal 

memberikan penugasan kepada siswa mengenai 

materi yang akan di pelajari pada pertemuan 

berikutnya.   

Dari data hasil penelitian, semua subjek teliti telah 

menutup proses pembelajaran dengan efektif. Efektif 

berarti ketika menutup pelajaran guru memberikan 

penekanan dan menyimpulkan atau membuat 
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rangkuman atas pelajaran yang telah disampaikan, 

memberikan motivasi kepada siswa serta pesan-

pesan kebaikan dan memberikan evaluasi tes pada 

akhir pelajaran. Selain itu dalam melakukan 

evaluasi, para guru secara umum sudah menerapkan 

penilaian otentik. Pembelajaran dalam kurikulum 

2013 ini memuat gagasan pokok untuk mencapai 

kompetensi yang berpusat pada siswa, menantang 

bagi guru dan siswa.  Untuk memperoleh proses 

pembelajaran yang baik dan hasil yang baik, 

diperlukan pengelolaan pembelajaran yang baik oleh 

guru. Dari hasil tersebut guru sudah melaksanakan 

pembelajaran mata pelajaran biologi sesuai 

Kurikulum 2013 dengan baik. Namun pada 

pertemuan tertentu terkadang guru 1 dan guru 3 

sebagai subjek penelitian terkadang tidak melakukan 

salah satu dari kegiatan penutup yaitu evaluasi 

karena alasan tertentu, artinya mereka hanya 

memberikan tugas sebagai tindak lanjut dalam 

kegiatan pembelajaran. Padahal kegiatan evaluasi ini 

sangat perlu dilakukan untuk mengecek 

ketercapaian KD pada pertemuan itu. Tetapi secara 

umum semua guru biologi sebagai subjek yang 

diteliti (guru 1, guru 2, dan guru 3) sudah 

melakukan kegiatan penutup dengan melakukan 
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evaluasi, penarikan kesimpulan, penekanan-

penekanan pada poin-poin inti materi dan 

memberikan tindak lanjut dengan baik. 

 Dengan demikian maka dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi proses implementasi kurikulum 2013 

adalah guru menerapkan pendekatan saintifik dalam 

langkah-langkah pembelajaran, khususnya dalam 

kegiatan inti pembelajaran meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Hal ini sudah sesuai dengan 

program yang diharapkan, meskipun dalam 

pertemuan tertentu terkadang tidak dapat 

dilaksanakan seluruhnya karena terkendala waktu 

dan daya serap siswa terhadap materi yang diajarkan 

hal ini belum sesuai dengan pelaksanaan 

pembelajaran Permendikbud No. 22 tahun 2016.  

 

1.3.4 Hasil Penilaian Pembelajaran Kurikulum 

2013 Mata Pelajaran Biologi.  

Penilaian merupakan komponen penting dalam 

kegiatan pembelajaran yang juga harus 

direncanakan. Upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran sekolah berusaha melalui peningkatan 

kualitas sistem penilaiannya. Sistem penilaian yang 

baik dapat mendorong peserta didik untuk 
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menentukan strategi mengajar yang baik dan 

memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih 

baik pula. Penilaian dalam kurikulum 2013 di 

sekolah menggunakan penilaian otentik. Hal ini 

sesuai dengan Permendikbud No. 22 tahun 2016 

dalam penilaian proses dan hasil belajar 

menggunakan penilaian penilaian otentik. Penilaian 

ini dilakukan sekolah secara komprehensif atau 

menyeluruh untuk menilai, mulai dari proses hingga 

keluaran pembelajaran. Penilaian otentik mencakup 

ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Sehingga Kunandar (2014: 24) menjelaskan bahwa 

pada penilaian otentik menerapkan kriteria yang 

berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, kajian 

keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar 

sekolah. Penilaian otentik mencoba menggabungkan 

kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, 

motivasi dan keterlibatan siswa, serta keterampilan 

belajar. Jenis-jenis penilaian otentik berbasis 

meliputi tiga ranah yaitu penilaian sikap meliputi 

observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan 

jurnal. Penilaian pengetahuan meliputi penilaian tes 

tertulis, tes lisan, dan tes penugasan. Penilaian 

keterampilan meliputi unjuk kerja, proyek, dan 

partofolio. Pendapat Sunarti dan Rahmawati (2014: 
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28-29) bahwa penilaian otentik pada proses dan hasil 

yang mencakup tiga aspek penilaian yakni afektif, 

kognitif, dan psikomotorik. Teknik penilaian ini 

ditekankan pada rata-rata ketiga ranah tersebut 

secara menyeluruh sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian 

dalam mata pelajaran biologi ini untuk memantau 

perkembangan belajar siswa. Evaluasi pembelajaran 

mata pelajaran biologi berdasarkan pendekatan 

saintifik sesuai kurikulum 2013 yang dilakukan oleh 

guru dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. Hal ini senada dengan Fadlilah (2014: 

182-187) menyatakan bahwa yang menjadi 

karakteristik pembelajaran kurikulum 2013 adalah 

dalam teknik pembelajaran adalah pendekatan 

saintifik, pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 

terbagi menjadi tiga, yakni kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Evaluasi 

pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk penilaian 

hasil belajar yang mengukur aspek pengetahuan 

(kognitif), dan aspek keterampilan (psikomotor). 

Penilaian pembelajaran 2013 merupakan aspek 

terakhir dalam penelitian ini.  
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Dalam proses pembelajaran, keberhasilan peserta 

didik dalam belajar dapat dilihat dari ketuntasan 

pencapaian hasil belajar yang diperoleh. Jika hasil 

belajar (nilai) yang diperoleh peserta didik melampaui 

KKM peserta didik tersebut telah tuntas dalam 

menguasai kompetensi yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, penilaian hasil belajar dijadikan 

alat atau tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang 

dilakukan guru, sekaligus tingkat pencapaian siswa 

terhadap kompetensi yang telah ditentukan. Setelah 

guru-guru 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 diperuntukkan bagi siswa yang sangat tuntas. 

Sangat tuntas artinya siswa yang mencapai nilai jauh 

melampaui KKM (kriteria ketuntasan minimal). 

Untuk SMA Negeri 1 Waingapu bagi kelas X KKMnya 

adalah 70 sedangkan kelas XII KKMnya 74. Siswa 

masuk kategori sangat tuntas diberikan program 

pengayaan dan siswa yang belum tuntas mengikuti 

remidial. Sama halnya dengan Kunandar (2014: 13) 

menjelaskan bahwa setelah melaksanakan analisis 

hasil belajar kegiatan yang harus dilakukan adalah 
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melaksanakan program tindak lanjut dengan 

mengacu pada hasil pemetaan tinggkat pencapaian 

kompetensi siswa melalui analisis hasil penilaian. 

Program tindak lanjut diperuntukkan bagi siswa 

yang sangat tuntas diberikan program pengayaan 

dan belum tuntas dengan mengikuti program remidi.  

Secara umum, teknik penilaian yang dilakukan 

oleh semua guru sudah sangat baik sesuai dengan 

Kurikulum 2013. Dimana evaluasi pembelajaran 

biologi dilaksanakan dalam bentuk penilaian hasil 

belajar yang mengukur aspek sikap (afektif), aspek 

pengetahuan (kognitif), dan aspek keterampilan 

(psikomotor). Penilaian dalam kurikulum 2013 ini 

sama dengan penilaian yang dilakukan oleh 

penelitian relevan yaitu Bintari bahwa dalam mata 

pelajaran bahasa indonesia juga mengukur aspek 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sama dalam 

hal penilaian kompetensi sikap yang meliputi (KI 1 

dan KI 2), kompetensi pengetahuan meliputi (KI 3), 

dan kompetensi keterampilan meliputi (KI 4). 

Penilaian sikap meliputi penilaian siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran. Penilaian ini 

dilakukan dengan cara mengamati perilaku siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, namun terkadang 

pada pertemuan tertentu tidak dilakukan oleh guru 
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secara keseluruhan siswa hanya pada siswa yang 

menonjol saja yang dinilai. Hal ini tidak sesuai 

dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 dalam 

penilaian proses dan hasil pembelajaran secara 

otentik. Penilaian pengetahuan meliputi penilaian tes 

tertulis, tes lisan, dan tes penugasan. Penilaian 

keterampilan meliputi unjuk kerja, proyek, dan 

partofolio. Dengan demikian untuk penilaian 

pengetahuan dan keterampilan guru-guru sudah 

melakukannya dengan baik. 

Ada tiga indikator yang ada dalam aspek penilaian 

ini, yaitu: 1) guru merencanakan alat evaluasi untuk 

mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar siswa; 

2) guru menggunakan berbagai strategi dan metode 

penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil 

belajar siswa; 3) guru memanfaatkan berbagai hasil 

penelitian untuk memberikan umpan balik bagi 

siswa tentang kemajuan belajarnya serta sebagai 

bahan penyusunan rancangan pembelajaran 

selanjutnya. 

Sebelum evaluasi hasil pembelajaran 

dilaksanakan, harus terlebih dahulu disusun 

perencanaan secara baik dan matang. Oleh karena 

itu indikator pembahasan yang pertama adalah guru 

merencanakan alat evaluasi untuk mengukur 
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kemajuan dan keberhasilan belajar siswa. Bahasan 

tentang perencanaan alat evaluasi ini telah 

disinggung pada salah satu indikator pembahasan 

tentang aspek desain pembelajaran. Lebih spesifik 

adalah ketika membahas tentang memformulasikan 

tujuan belajar dalam perangkat pembelajaran (RPP). 

Didalam RPP terdapat satu poin tentang penilaian 

yang didalamnya mencakup teknik penilaian dan 

instrumen penilaian. Artinya jika subjek penelitian 

membuat atau memiliki RPP, maka secara otomatis 

dia merancang dan memiliki pemikiran atau angan-

angan yang dilakukan tentang teknik yang 

digunakan dalam mengevaluasi. Konteks ini adalah 

teknik untuk menilai salah satu kegiatan 

perencanaan. Prinsip penilaian K 13 di sekolah 

menggunakan  sistem rata-rata, misalnya pada nilai 

PR 100%, tugas 100%, dan nilai akhir semester 

100%, ketiga nilai tersebut dirata-ratakan untuk 

mendapat hasil tuntas dan tidak.  

Pada penelitian ini, data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua guru sebagai subjek 

teliti secara tekstual memiliki rencana pembelajaran 

berbentuk RPP sebelum melaksanakan 

pembelajaran, di dalam RPP sudah terdapat 

rancangan dan intsrumen dalam penilaian baik 
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penilaian partofolio, penilaian sikap, penilaian 

diskusi, penilaian produk, penilaian proyek, 

penilaian antar teman, penilaian kognitif 

(pengetahuan), dan penilaian kinerja melakukan 

praktikum. Penilaian yang mereka buat hasil dari 

kerjasama melalui MGMP, permata pelajaran, 

mereka berdiskusi membahas semua yang terkait 

dalam perangkat tersebut. Kemudian  pada 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa semua 

subjek teliti melaksanakan evaluasi untuk mengukur 

kemajuan siswa dan sebelumnya mereka memilih 

dan menentukan teknik atau strategi apa yang 

digunakan dalam mengevaluasi.  

Selanjutnya indikator kedua guru menggunakan 

berbagai strategi dan metode penelitian untuk 

memantau kemajuan dan hasil belajar siswa. Data 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua guru 

sebagai subjek penelitian menggunakan tes untuk 

mengukur kemajuan belajar siswanya.  

Penilaian yang dilakukan pada siswa dilakukan 

setiap pertemuan, kemudian dalam penilaian 

pengetahuan, guru menggunakan tes tulis seperti 

ulangan harian, tugas, dan ulangan tengah semster. 

Sedangkan, dalam penilaian keterampilan, guru 

mengumpulkan tugas siswa berupa keterampilan 
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menulis artikel, keterampilan membuat kerajianan 

tetapi itu semua disesuaikan pada materi yang 

disampaikan. Para guru sudah melakukan penilaian 

partofolio dengan cara mengumpulkan tugas-tugas 

dari siswa, sehingga tugas tersebut tidak dibawa 

pulang oleh siswa. Semua guru juga sudah membuat 

rubrik penilaian jurnal.  

Manfaat dari penilaian ada tiga model tes yang 

dilakukan guru dalam melakukan pengukuran yaitu 

tes tertulis, lisan dan tes praktek atau tes tindakan. 

Penggunakan model tes disesuaikan dengan materi 

yang disampaikan. Tes ini bagi guru dapat 

mempersiapkan redaksi pertanyaan yang akan 

diujikan oleh siswa secara matang dan dapat lebih 

dipahami oleh siswa, kemudian proses koreksi yang 

dilakukan guru dapat lebih teliti. Bagi siswa dapat 

lebih cermat dalam membaca setiap butir pertanyaan 

dan dapat lebih tepat ketika menjawab meski bentuk 

tes seperti ini juga terbatas oleh waktu.  

Selain tes tertulis tiga subjek penelitian juga 

menggunakan tes lisan disetiap akhir pelajaran 

untuk memberikan penekanan atas pelajaran yang 

baru disampaikan dan diawal pelajaran untuk 

mengetahui sejauh mana siswa tau materi yang akan 
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disampaikan, namun terkadang tes lisan terkadang 

tidak dilakukan pada pertemuan tertentu.  

Tes yang berikutnya adalah menggunakan tes 

praktek terhadap materi yang telah disampaikan. 

Pada penelitian ini semua subjek teliti menggunakan 

tes praktek atau tes tindakan dalam setiap materi 

yang ada prakteknya.  

Indikator yang terakhir dalam pembahasan ini 

adalah guru memanfaatkan hasil penilaian untuk 

memberikan umpan balik bagi siswa tantang 

kamajuan belajarnya dan bahan penyusunan 

rancangan pembelajaran selanjutnya. Pada 

pembahasan indikator ini, poin yang dapat peneliti 

petik adalah tentang adanya satu tindakan tindak 

lanjut atau pemanfaatan hasil penilaian 

pembelajaran siswa oleh seorang guru. Dari hasil 

penelitian ini bahwa semua subjek teliti menindak 

lanjuti hasil penilaian yang mereka lakukan. Tindak 

lanjut yang dilakukan oleh guru secara garis besar 

adalah dengan memanfaatkannya sebagai acuan 

yang digunakan untuk penyusunan/ perencanaan 

strategi pembelajaran berikutnya, kemudian 

dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan mana siswa 

yang memilki kemampuan belajar rendah dan mana 

siswa yang memilki kemampuan belajar tinggi. 
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Untuk siswa yang memilki kemampuan belajar 

rendah diberikan pengayaan/ tambahan pelajaran 

pada waktu yang dikhususkan, kemudian hasil 

penilaian juga digunakan sebagai umpan balik 

terhadap siswa agar kegiatan belajar menjadi lebih 

baik serta umpan balik terhadap orang tua agar lebih 

memperhatikan kegiatan belajar anaknya. Dengan 

demikian, menurut peneliti tugas seorang guru 

sudah melakukan apa yang dimaksudkan dalam 

kurikulum 2013. Guru telah selesai melakukan 

desain/ perencanaan pembelajaran, proses 

pelaksanaan, sampai pada pemanfaatan hasil 

penilaian dalam satu rangkaian proses mengajar. 

Rangakaian ini akan terus berulang dan terus 

berulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa para guru 

sudah melaksanakan penilaian mata pelajaran 

biologi sesuai dengan Kurikulum 2013 yang mengacu 

pada Permendikbud No. 22 tahun 2016 dalam hal 

penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan baik 

meskipun terkadang dalam pertemuan tertentu 

dalam penilaian sikap tidak dilakukan secara 

menyeluruh hanya pada siswa yang menonjol saja. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil 

evaluasi implementasi kurikulum 2013 mata 

pelajaran biologi dapat diketahui bahwa sudah 
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mencapai tujuan program. Dimana evaluasi 

pembelajaran biologi dilaksanakan dalam bentuk 

penilaian otentik artinya penilaian yang dilakukan 

secara komprehensif mulai dari proses hingga 

keluaran pembelajaran. Penilaian ini mencakup 

ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk 

mengukur aspek sikap terletak pada (KI 1 dan KI 2), 

sedangkan aspek pengetahuan dan keterampilan 

terletak pada (KI 3 dan KI 4). Prinsip peniaian K 13 

menggunakan  sistem penilaian rata-rata, misalnya 

pada penilaian PR, tugas, dan nilai akhir semester 

bobotnya sama sehingga nilai rata-rata siswa 

meningkat. Selain itu penilainnya juga per – KD hal 

ini juga membantu siswa untuk bisa tuntas, 

meskipun dalam penilaian sikap tidak dilakukan 

secara menyeluruh hanya pada siswa yang menonjol 

saja tetapi karena menggunakan sistem rata-rata 

maka dalam penerapan K 13 hasilnya banyak siswa 

yang tuntas bahkan tidak ada siswa yang tidak 

tuntas.   

 


