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Lampiran 3 

 

JADWAL PENELITIAN  

 

NO  KEGIATAN  BULAN KETERANGAN 

1  Penyusunan Proposal Juli, Agustus, 

Sepember 
 

2 Diskusi Proposal  Juli, Agustus, 

Sepember 
 

3 Memasuki lapangan Agustus  

4 Menggali data, studi 

dokumen  

Sepember, 

Oktober, 

November 

 

5 Observasi September, dan 

Oktober 
 

6 Wawancara Agustus, 

September, 

Oktober, 

Nopember 

 

7 Uji keabsahan data  Oktober, 

Nopember  
 

8 Membuat draf laporan 

penelitian 

Oktober   

9 Diskusi draf laporan 

proposal tesis 

Oktober, 

Nopember 
 

10 Penyempurnaan laporan 

proposal tesis 

Oktober, 

Nopember 
 

11 Melakukan Bimbingan 

Tesis 

Nopember, 

Desember 

Januari 

 

12 Penyempurnaan Tesis Desember, 

Januari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

 

Kisi-kisi Insrumen Implementasi Kurikulum 2013  

Mata Pelajaran Biologi 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Waingapu 

Subjek Wawancara :  

Jabatan  : 

Tempat Wawancara :  

Tanggal Penelitian : 

Tahun Ajaran  : 

Evaluasi Program       : Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran             

Biologi 

 

1. Desain/ Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Biologi 

a. Guru biologi memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP 

sesuai dengan kurikulum 2013 dan lebih memperhatikan 

karakteristik siswa. 

 Apakah dalam setiap memberikan pelajaran, anda membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)? Jika ya, bagaimana anda 

memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP tersebut? 

 Apakah acuan anda ketika memformulasikan tujuan pembelajaran 

dalam RPP tersebut? 

 Dasar-dasar apa yang anda pertimbangkan dalam pembuatan RPP 

b. Guru biologi menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual, dan 

mutakhir. 

 Apakah anda mempersiapkan bahan ajar sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas? Jika ya, apa saja yang anda 

pertimbangan dalam menyusun bahan ajar sebelum melaksanakan 

bahan ajar di kelas? 

 Apakah aspek kerunutan materi kontekstual, logis dan mutakhir 

juga menjadi pertimbangan anda dalam menyusun bahan ajar? Jika 

ya, bagaimana penjelasan anda dari keempat aspek itu?  

c. Guru biologi merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif. 

 Apakah anda sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran juga 

merencanakan suatu cara agar kegiatan pembelajaran anda efektif? 

Jika ya, bagaimana strategi perencanaan anda agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan efektif? 

d. Guru biologi memilih sumber belajar atau media pembelajaran sesuai 

dengan materi dan strategi pembelajaran. 



 Menurut anda, pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran 

apakah memiliki pengaruh yang signifikan dalam anda 

menyampaikan materi serta strategi pembelajaran? Jika ya, berikan 

ilustrasi tentang penggunaan media pembelajaran dalam materi atau 

bab tertentu? 

2. Instalasi Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Biologi 

 Apakah pembelajaran kurikulum 2013 mengacu pada peraturan 

yang ada? Seperti Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomr 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 

19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nmor 

23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar 

Isi? 

3. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Biologi 

a. Guru biologi memulai pembelajaran dengan baik. 

 Jelaskan proses yang anda lakukan ketika akan memulai kegiatan 

pembelajaran dalam kelas? 

b. Guru biologi menguasai materi pembelajaran. 

 Apakah anda menguasai semua materi yang akan disampaikan 

kepada siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Jika ya, apa 

strategi yang anda gunakan dalam pembelajaran dalam kelas?  

c. Guru biologi menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran 

yang efektif. 

 Menurut anda, sudah efektifkah strategi pembelajaran yang anda 

terapkan selama kegiatan pembelajaran? Jika sudah, berikan 

ilustrasi penggunaan strategi pembelajaran yang bagaimana untuk 

materi tertentu? Jika belum, apakah ada hambatan sehingga anda 

merasa kurang efektif dalam menggunakan strategi pembelajaran? 

d. Guru biologi memanfaatkan sumber belajar dan media dalam 

pembelajaran. 

 Apakah anda selalu menggunakan media pembelajaran dan sumber 

yang lain selai buku paket sebagai penunjang untuk mempermudah 

anda dalam menyampaikan bahan ajar? Jika ya, apakah anda 

kesulitan dalam pengadaan dan penggunaannya? Jika tidak selalu, 

mengapa demikian? 

e. Guru biologi melibatkan siswa dalam pembelajaran. 

 Apakah anda telah menggunakan sistem dua arah ketika 

menyampaikan materi kepada siswa? Jika sudah, bagaimana 

antusias siswa ketika anda merangsang untuk ikut serta dan terlibat 

dalam kegiatan pembelajaran? 



f. Guru biologi menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran. 

 Apakah emosi anda sering terpancing ketika ada siswa yang sulit 

untuk diarahkan dan selalu membuat gaduh di dalam ruangan 

sehingga menyebabkan anda mengeluarkan kalimat kasar 

kepadanya? 

 Dalam menyampaikan materi, bahasa apa yang anda gunakan? 

Apakah bahasa ibu digunakan juga dalam proses pembelajaran? 

g. Guru biologi mengakhiri pembelajaran dengan baik. 

 Jelaskan proses yang anda akukan ketika mengakhiri kegiatan 

pembelajaran? 

4. Hasil Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Biologi 

a. Guru biologi merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan 

dan keberhasilan belajar siswa. 

 Apa yang anda lakukan untuk mengetahui atau mengukur tingkat 

keberhasilan siswa atas materi yang anda sampaikan? 

b. Guru biologi menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian 

untuk memantau kemauan dan hasil belajar siswa dalam mencapai 

kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP. 

 Apa acuan yang anda gunakan dalam menyusun alat evaluasi? 

 Model/ strategi/ metode evaluasi apa saja yang anda gunakan untuk 

penilaian siswa? 

c. Guru biologi memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk 

memberikan umpan balik bagi siswa tentang kamajuan belajarnya 

dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya. 

 Setelah mengetahui hasil evaluasi yang anda berikan kepada siswa 

dan mengetahui tingkat keberhasilan mereka, apa yang anda 

lakukan (manfaatkan) dengan hasil itu?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

 

Hasil Wawancara Pertama dengan Subjek Penelitian 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Waingapu 

Subjek Wawancara : Guru 1, Guru 2, dan Guru 3 

Jabatan  : Guru Biologi 

Tempat Wawancara : Di Ruang Laboratorium Sekolah 

Tanggal Penelitian : 26 September 2017 

Tahun Ajaran  : 2016/ 2017 sampai 2017/ 2018 

Evaluasi Program       : Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Biologi 

 

a. Desain/ perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 mata pelajaran 

biologi 

 Guru biologi memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai 

dengan kurikulum 2013 dan lebih memperhatikan karakteristik siswa. 

Pertanyaan 
Jawaban 

Guru 1 Guru 2 Guru 3 

Apakah dalam setiap memberikan 

pelajaran, anda membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP)? 

Jika ya, bagaimana anda 

memformulasikan tujuan 

pembelajaran dalam RPP tersebut? 

 Ya, kami membuat RPP, 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 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. 

 Untuk membuat RPP ini kami 

berdiskusi bersama, berkumpul 

dalam kegiatan MGMP untuk 

membahas perangkat kami, selain itu 

kami uji cobakan dalam kegiatan 

MGMP ini dan apa yang sudah 

disepakati bersama baru kami 

terpkan di kelas. Kami diskusi ini 

setiap awal tahun ajaran.  



Apakah acuan anda ketika 

memformulasikan tujuan 

pembelajaran dalam RPP tersebut? 

Acuan yang kami gunakan ya Silabus 

Kurikulum 2013 2016/ 2017, standar 

Kompetensi, Kompetensi dasar, dan 

situasi atau kebutuhan siswa berdasarkan 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah.  

Dasar-dasar apa yang anda 

pertimbangkan dalam pembuatan 

RPP 

Karakter, siswa, karakter sosial 

masyarakat. 

 

 Guru biologi menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual, dan 

mutakhir. 

Pertanyaan 
Jawaban 

Guru 1 Guru 2 Guru 3 

Apakah anda mempersiapkan bahan 

ajar sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas? Jika ya, apa 

saja yang anda pertimbangan dalam 

menyusun bahan ajar sebelum 

melaksanakan bahan ajar di kelas? 

Yang pasti kami mengajar pasti kami 

persiapkan bahan ajarnya sehingga kami 

mengajar tidak lari dari materi yang 

sudah kami persiapkan. 

Apakah aspek kerunutan materi 

kontekstual, logis dan mutakhir juga 

menjadi pertimbangan anda dalam 

menyusun bahan ajar? Jika ya, 

bagaimana penjelasan anda dari 

keempat aspek itu?  

Mengikuti aturan atau pedoman  K 13, 

dan tergantung materi dan juga 

mengaitkannya dengan kondisi lapangan, 

dan tentu memperhatikan aspek runut, 

logis, kontekstual dan mutakhir. Namun 

terkadang masih ada materi yang tidak 

mempertimbangkan empat aspek itu. 

 

 Guru biologi merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif. 

Pertanyaan 
Jawaban 

Guru 1 Guru 2 Guru 3 

Apakah anda sebelum 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran juga merencanakan 

suatu cara agar kegiatan 

pembelajaran anda efektif? Jika ya, 

bagaimana strategi perencanaan 

anda agar kegiatan pembelajaran 

dapat berjalan efektif? 

Iya, strategi. Melihat materi, merumuskan 

metode yang tepat, memformulasikan media 

apa saja.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Guru biologi memilih sumber belajar atau media pembelajaran sesuai 

dengan materi dan strategi pembelajaran. 

Pertanyaan 
Jawaban 

Guru 1 Guru 2 Guru 3 

Menurut anda, pemilihan sumber 

belajar dan media pembelajaran 

apakah memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam anda 

menyampaikan materi serta 

strategi pembelajaran? Jika ya, 

berikan ilustrasi tentang 

penggunaan media pembelajaran 

dalam materi atau bab tertentu? 

 

Berpengaruh, 

saya sesuaikan 

metode dengan 

materi.  

Berpengaruh, saya juga 

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. 

 

b. Instalasi Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Biologi 

Pertanyaan 
Jawaban 

Guru 1 Guru 2 Guru 3 

Apakah pembelajaran kurikulum 2013 

mengacu pada peraturan yang ada? Seperti 

Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila 

dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-

undang nomr 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah 

nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nmor 23 tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan dan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi  

Ya. Dalam pembelajaran K 13 

mengacu pada peraturan pemerintah 

dan pada landasan hukum tersebut. 

salah satunya adalah Permendikbud 

No. 22 tahun 2016 dan ketiga 

standar K 13 yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi.  

 

c. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Biologi 

Pertanyaan 
Jawaban 

Guru 1 Guru 2 Guru 3 

Jelaskan proses yang 

anda lakukan ketika 

akan memulai kegiatan 

pembelajaran dalam 

kelas? 

Salam, doa, 

absensi, 

apersepsi, 

masuk pelajar 

Salam, doa, 

absensi, 

apersepsi, 

masuk pelajar 

Salam, doa, absensi, 

apersepsi, masuk 

pelajar, namun doa 

hanya dilakukan pada 

jam pertama saja tapi 

kalo mata pelajaran 

biologi ada di jam ke 3 

dan seterusnya kami 

tidak berdoa lagi.  

Apakah anda menguasai 

semua materi yang akan 

disampaikan kepada 

Ya. Kami menguasainya. Karena kami juga berdiskusi 

bersama membahas materi, belajar mandiri dan sudah 

profesi kami jadi kami menguasainya.  



siswa saat kegiatan 

pembelajaran 

berlangsung? Jika ya, 

apa strategi yang anda 

gunakan dalam 

pembelajaran dalam 

kelas?  

 

Menurut anda, sudah 

efektifkah strategi 

pembelajaran yang anda 

terapkan selama 

kegiatan pembelajaran? 

Jika sudah, berikan 

ilustrasi penggunaan 

strategi pembelajaran 

yang bagaimana untuk 

materi tertentu? Jika 

belum, apakah ada 

hambatan sehingga anda 

merasa kurang efektif 

dalam menggunakan 

strategi pembelajaran? 

 

Menurut saya 

efektif tapi 

kadang ada 

siswa yang 

pasif 

sajapadahal 

strategi yang 

sudah dibuat 

sudah sangat 

baik.  

Menurut saya 

sudah efektif 

karena sudah 

banyak siswa yang 

berhasil 

menguasai mata 

pelajaran dan 

mendapat nilai 

yang baik setelah 

saya 

menyampaikan 

pelajaran dan 

mengevaluasi.  

Saya juga sama 

dengan guru 2 

Apakah anda selalu 

menggunakan media 

pembelajaran dan 

sumber yang lain selai 

buku paket sebagai 

penunjang untuk 

mempermudah anda 

dalam menyampaikan 

bahan ajar? Jika ya, 

apakah anda kesulitan 

dalam pengadaan dan 

penggunaannya? Jika 

tidak selalu, mengapa 

demikian? 

Tidak selalu 

yang sering 

saya gunakan 

pada buku dan 

LKS sebagai 

referensi dan 

bahan tambahan 

untuk 

menyampaikan 

materi. Namun 

tidak ada 

kesulitan.  

Tidak selalu, 

hanya pada 

materi-materi 

tertentu yang 

menggunakan 

media baru saya 

gunakan. Tetapi 

setiap 

pembelajaran saya 

selalu 

menggunakan 

buku paket.  

Tidak selalu, 

hanya pada 

materi tertentu 

saja. Namun 

dalam pengajaran 

saya selalu 

menggunakan 

LCD untuk 

menayangkan 

video materi. 

Apakah emosi anda 

sering terpancing ketika 

ada siswa yang sulit 

untuk diarahkan dan 

selalu membuat gaduh 

di dalam ruangan 

sehingga menyebabkan 

anda mengeluarkan 

kalimat kasar 

kepadanya? 

Sering terpancing, tetapi kami masih bisa mengatasinya 

dalam keadaan wajar, kami memang keras tapi tidak 

sampai mengeluarkan kata-kata kotor atau caci maki.  

Dalam menyampaikan 

materi, bahasa apa yang 

Kami menggunakan bahasa Indonesia, jarang 

menggunakan bahasa Ibu.  



anda gunakan? Apakah 

bahasa ibu digunakan 

juga dalam proses 

pembelajaran? 

Jelaskan proses yang 

anda akukan ketika 

mengakhiri kegiatan 

pembelajaran? 

Menyimpulkan 

materi yang tadi 

disampaikan, 

Memberi pesan-

pesan baik 

untuk belajar, 

Salam penutup 

Menarik 

kesimpulan 

pelajaran, Tanya 

jawab perihal 

materi yang telah 

dipelajari, Salam 

penutup 

Evaluasi lisan, 

Menyimpulkan, 

Salam penutup 

 

d. Hasil Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Biologi 

Pertanyaan 
Jawaban 

Guru 1 Guru 2 Guru 3 

Apa yang anda 

lakukan untuk 
mengetahui atau 

mengukur tingkat 

keberhasilan siswa 

atas materi yang anda 
sampaikan? 

 

Latihan soal atau 

mengevaluasi.  

Mengevaluasi siswa  Ya dengan cara 

mengevaluasi siswa.  

Apa acuan yang anda 

gunakan dalam 

menyusun alat 

evaluasi? 

Materi yang di sampaikan 

Model/ strategi/ 

metode evaluasi apa 
saja yang anda 

gunakan untuk 

penilaian siswa? 

Kebanyakan 

tertulis, juga 
praktek, sikap  

Saya Tes lisan, tes 

tertulis, sikap dan 
juga praktek. 

Kalo saya tes lisan pada 

awal pelajaran, tes 
tertulis pada akgir 

pelajaran dan tes praktik 

pada materi-materi yang 

melakukan praktikum 
serta sikap. 

Setelah mengetahui 
hasil evaluasi yang 

anda berikan kepada 

siswa dan mengetahui 

tingkat keberhasilan 
mereka, apa yang 

anda lakukan 

(manfaatkan) dengan 

hasil itu?. 
 

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 

(remidiasi). Juga 

Selain digunakan 
sebagai bahan 

refleksi untuk 

pertemuan 

selanjutnya, disini 
kami juga berusaha 

menghimpun  untuk 

digunakan sebagai 

acuan dalam 
keiuktsertaan 

lomba-lomba mata 

pelajaran ditingkat 

Kecamatan, Kota, 
Kabupaten, Propinsi 

dan Pusat. 

Sebagai acuan untuk 
menggunakanstrategi 

pada pertemuan-

pertemuan yang lain, 

sebagai bahan untuk 
menklasifikasikan mana 

siswa yang masih 

kurang dan mana siswa 

yang sudah baik 
kemudian menyusun 

rancangan dan strategi 

bagaimana kita 

memperlakukan mereka 



sebagai bahan 
renungan untuk 

pertemuan 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

 

Pedoman Wawancara Kedua dengan Subjek Penelitian 

 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Waingapu 

Subjek Wawancara/ Kelas :  

Jabatan   :   

Tempat Wawancara  :  

Tanggal Penelitian  :  

Tahun Ajaran   :  

Evaluasi Program                   : Implementasi Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Biologi 

 

Perencanaan Pembelajaran 

1. Apakah bapak/ibu guru pernah mendapat pelatihan atau sosialisasi 

mengenai Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana konsep Kurikulum 2013 yang bapak/ibu ketahui? Menurut 

bapak/ibu guru apa perbedaan Kurikulum 2013 dengan KTSP? 

3. Kapan bapak/ibu guru menyusun RPP? Bagaimana 

mengembangkannya? 

4. Persiapan atau perencanaan apa sajakah yang bapak/ibu guru lakukan 

sebelum mengajar biologi? 

Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Apakah bapak/ibu guru dalam pelaksanaan pembelajaran biologi 

menggunakan pendekatan saintifik (5M) sesuai dengan Kurikulum 

2013? 

2. Metode apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam proses pembelajaran 

biologi? 

3. Media atau alat apakah yang digunakan bapak/ibu guru dalam proses 

pembelajaran biologi? 

4. Sumber belajar apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran 

biologi? 

Penilaian Pembelajaran 

1. Jenis penilaian apa saja yang bapak/ibu guru gunakan dalam 

pembelajaran biologi? 

2. Apakah bapak/ibu guru melakukan penilaian otentik sesuai dengan 

pedoman Kurikulum 2013? 

3. Apakah bapak/ibu guru melakukan penilaian sikap siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung? 

4. Apakah bapak/ibu guru rutin memberikan tugas? 



5. Bagaimana cara bapak/ibu guru dalam melakukan tindak lanjut hasil 

pembelajaran? Apakah bapak/ibu guru melaksanakan program 

remedial dan pengayaan? 

6. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi bapak/ibu guru dalam 

implementasi 

Kurikulum 2013 dan  

7. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

 

Hasil Wawancara Kedua dengan Subjek Penelitian 

 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Waingapu 

Subjek Wawancara/ Kelas : Guru 1/ XI 

Jabatan   :  Guru Biologi 

Tempat Wawancara  : Laboratorium Biologi 

Tanggal Penelitian  : 19 Oktober 2017 

Tahun Ajaran   : 2016/ 2017 sampai 2017/ 2018 

Evaluasi Program : Implementasi Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Biologi 

 

Keterangan:  

P = Peneliti 

N = Narasumber (Guru Biologi) 

 

Perencanaan Pembelajaran 

P : Apakah ibu guru pernah mendapat pelatihan atau sosialisasi mengenai 

Kurikulum 2013? 

N :Pernah, pelatihan Kurikulum 2013 dari Kabupaten selama dua periode. 

Pertama, saya mendapat sosialisasi atau pelatihan Kurikulum 2013 

seperti penataran mengenai Kurikulum 2013 yang dilaksanakan selama 

3 hari yang bertempat disekolah ini juga. Kemudian, karena kelas XI 

juga menerapkan Kurikulum 2013, semua guru kelas XI mendapat 

sosialisai di sekolah ini. Sosialisasi untuk guru kelas XI dilaksanakan 

pada awal tahun. Secara rutin semua guru juga mengikuti pelatihan dari 

MGMP. Jadi, selama ini semua guru di SMA Negeri 1 Waingapu 

sudah mendapat sosialisasi atau pelatihan Kurikulum 2013. 

P : Bagaimana konsep Kurikulum 2013 yang ibu ketahui? Menurut ibu guru 

apa perbedaan Kurikulum 2013 dengan KTSP? 

N :Saya sangat mendukung Kurikulum 2013 ini, hanya saja yang paling 

sulit itu dalam penilaian. Karena dalam setiap tatap muka harus 

menyiapkan blangko-blangko tentang penilaian sikap peserta didik. 

Tapi lama kelamaan asik kalau guru itu sudah siap menerapkan 

Kurikulum 2013. 

Perbedaan KTSP dengan Kurikulum 2013 adalah pada Kurikulum 

2013 yang ditonjolkan karakter siswa dan siswa diberi kebebasan untuk 

berekspresi. Namun, dalam Kurikulum 2013 ini yang dinilai bukan 

hanya pengetahuan, tetapi juga dinilai sikap dan keterampilan. 

Sedangkan, di KTSP hanya guru yang aktif. 

P  :Kapan ibu guru menyusun RPP? bagaimana mengembangkannya? 



N :Saya membuat RPP bersama dengan teman-teman pada saat MGMP, 

jadi membuatnya tidak mendadak. Saya menyusun RPP setiap 

Kompotensi Dasar, jadi nanti RRP tersebut bisa digunakan untuk 1-2 

pertemuan. RPP itu dikembangkan berdasarkan silabus resmi dari 

Pemerintah yang disesuaikan dengan buku panduan guru dan buku 

panduan siswa. Jadi, saya tidak membuat silabus. 

P : Persiapan atau perencanaan apa sajakah yang ibu guru lakukan 

sebelum mengajar biologi? 

N : Persiapan yang saya lakukan yang paling utama adalah RPP. 

Kemudian, saya mempersiapkan blangko-blangko atau rubrik penilaian 

berupa penilaian sikap, pengamatan atau observasi, keterampilan dan 

pengetahuan. 

 

Pelaksanaan Pembelajaran 

P : Apakah ibu guru dalam pelaksanaan pembelajaran biologi 

menggunakan pendekatan saintifik (5M) sesuai dengan Kurikulum 

2013? 

N : Dalam pembelajaran, saya sudah menerapkan pendekatan saintifik. 

Karena, mindset dalam Kurikulum 2013 ini terletak pada pendekatan 

saintifik itu sendiri. Dalam pembelajaran saintifik itu nanti 

menggambarkan siswanya bisa bebas berfikir, kreatif dalam 

menyampaikan pendapatnya. Meskipun dalam satu pertemuan itu 5M 

tidak selesai, karena tergantung individunya juga ya. 

P : Metode apa saja yang ibu gunakan dalam proses pembelajaran biologi? 

N : Metode yang saya gunakan selain ada metode saintifik, kemudian saya 

menggunakan metode diskusi, presentasi, metode observasi saya 

gunakan ketika ada materi yang sesuai untuk melakukan observasi. 

Misalnya, mengenali bagian-bagian tumbuhan, nanti saya akan 

mengajak siswa untuk keluar kelas. Ciri dari Kurikulum 2013 ini 

adalah diskusi, jadi jika belum menerapkan metode diskusi berarti 

belum melaksanakan kurikulum 2013. Karena dengan diskusi, nanti 

pembelajaran akan lebih hidup. Kemudian siswa memepresentasikan 

hasilnya di depan kelas dan siswa lain menanggapinya. 

P : Media atau alat apakah yang digunakan ibu guru dalam proses 

pembelajaran biologi? 

N : Saya menggunakan media itu disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. Media yang saya gunakan biasanya gambar-gambar. 

Saya juga menggunakan media alat peraga tergantung dari 

indikatornya.  

P : Sumber belajar apa saja yang ibu gunakan dalam pembelajaran 

biologi? 



N : Saya menggunakan sumber belajar dari buku pegangan, selain itu saya 

juga mencari referensi buku lain di toko. Kadang menggunakan sumber 

internet jika diperlukan dan belajar bersama dengan teman-teman guru 

biologi. 

 

Penilaian Pembelajaran 

P : Jenis penilaian apa saja yang ibu guru gunakan dalam pembelajaran 

biologi? 

N : Saya menggunakan penilaian sikap, observasi, pengetahuan, 

keterampilan. Penilaian keterampilan yang saya lakukan berupa hasil 

dari keterampilan menulis siswa. Kemudian nanti di presentasikan di 

depan kelas agar pembelajaran itu lebih hidup.  

P : Apakah ibu guru melakukan penilaian otentik sesuai dengan pedoman 

Kurikulum 2013? 

N : Saya sudah melakukan penilaian otentik sesuai dengan Kurikulum 

2013, biarpun belum sempurna tetapi saya tetap berusaha. Salah satu 

dari contoh penilaian otentik adalah penilaian portofolio, Saya sudah 

melakukan penilaian portofolio dengan cara mengumulkan tugas 

ulangan harian siswa. Jadi ulangan harian tidak pernah saya bagikan ke 

siswa. 

P : Apakah ibu guru melakukan penilaian sikap siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung 

N : Dalam setiap pertemuan saya melakukan penilaian sikap namun 

kadang yang saya lakukan hanya pada siswa yang menonjol saja. 

P : Apakah ibu guru rutin memberikan tugas? 

N : Saya tidak rutin memberikan tugas, tergantung dari selesainya materi 

yang disampaikan. 

P : Bagaimana cara ibu guru dalam melakukan tindak lanjut hasil 

pembelajaran? Apakah ibu guru melaksanakan program remedial dan 

pengayaan? 

N : Tindak lanjut yang saya lakukan, jika nilai ulangan harian belum 

memenuhi KKM yaitu 74, saya mengadakan remidi. Sebelum saya 

mengadakan pengulangan materi tersebut. Remidi saya lakukan di luar 

jam belajar yaitu ketika pulang sekolah. Kalau pengayaan saya lakukan 

pada saat pembelajaran 

P : Apa saja kendala-kendala yang dihadapi ibu guru dalam implementasi 

Kurikulum 2013 dan bagaimana upaya apa yang dilakukan dalam 

mengatasi kendala-kendala tersebut? 

N : Kendala yang saya alami dalam menerapkan Kurikulum 2013 adalah 

dalam penilaian. Sebenarnya, konsep penilaian dalam Kurikulum 2013 

itu sangat bagus tetapi sedikit rumit karena pada setiap pertemuan 



melakukan penilaian. Sedangkan penilaian yang saya lakukan masih 

global tidak satu persatu, saya hanya mengambil beberapa anak saja.  

P : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala 

tersebut? 

N : Upaya yang saya lakukan dalam mengatasi kendala-kendala 

Kurikulum 2013 ya saya akan berlatih dan berusaha dalam penilaian. 

Misalnya itu tadi, jika anak nilainya belum memenuhi KKM, saya akan 

melakukan remidi terus menerus sampai nilainya tuntas. Kemudian, 

saya terus memberi motivasi agar siswa rajin belajar. Kadang saya juga 

melakukan pendekatan dan bertanya kepada siswa kenapa nilainya bisa 

kurang, nanti saya membantunya dalam menyelesaikan masalah. Saya 

juga rutin mengikuti kegiatan di MGMP, untuk membahas kendala-

kendala dalam implementasi Kurikulum 2013 ini. Kegiatan MGMP 

terkadang juga membahas penilaian. Kemudian membaca literatur 

literatur mengenai penilaian otentik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8 

 

Hasil Wawancara Kedua dengan Subjek Penelitian 

 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Waingapu 

Subjek Wawancara/ Kelas : Guru 2/ X 

Jabatan   :  Guru Biologi 

Tempat Wawancara  : Laboratorium Biologi 

Tanggal Penelitian  : 19 Oktober 2017 

Tahun Ajaran   : 2016/ 2017 sampai 2017/ 2018  

Evaluasi Program : Implementasi Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Biologi 

 

Keterangan:  

P = Peneliti 

N = Narasumber (Guru Biologi) 

 

Perencanaan Pembelajaran 

P : Apakah ibu guru pernah mendapat pelatihan atau sosialisasi mengenai 

Kurikulum 2013? 

N : Saya sudah pernah mendapat pelatihan Kurikulum 2013 selama 3 hari 

di sekolah ini, kemudian saya juga rutin mengikuti pertemuan dengan 

MGMP untuk membahas kendala kendala dalam Kurikulum 2013 ini. 

MGMP yang sudah dilakukan di sekolah ini sudah 3 kali dalam tahun 

ini. Jadi saya dapat pengalaman banyak dari kegiatan MGMP itu, selain 

itu kami ada waktu-waktu khusus untuk bersama teman-teman biologi 

untuk berkumpul berdiskusi bersama bahas soal perangkat kami.   

P : Bagaimana konsep Kurikulum 2013 yang ibu ketahui? Menurut ibu 

guru apa perbedaan Kurikulum 2013 dengan KTSP? 

N : Konsep kurikulum 2013 yang saya ketahui yaitu dalam Kurikulum 

2013 terdapat pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, 

mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Perbedaan KTSP 

dengan Kurikulum 2013 yaitu dalam Kurikulum 2013 siswa dituntut 

untuk menjadi lebih mandiri dalam mengumpulkan sumber belajar 

kemudian siswa juga dibebaskan untuk mengungkapkan ide dan 

gagasannya. 

P : Kapan ibu guru menyusun RPP? bagaimana mengembangkannya? 

N : Saya membuat RPP bersama dengan teman-teman dan membuat RPP 

setiap Kompetensi Dasar disesuaikan dengan silabus dari Dinas ya 

harus disesuaikan dengan buku pegangan juga. Saya menyusun 

bersama-sama melalui kegiatan MGMP. Kami uji cobakan dulu pada 

saat MGMP baru kami terapakan dikelas.  



P : Persiapan atau perencanaan apa sajakah yang ibu guru lakukan 

sebelum mengajar biologi? 

N : Persiapan yang saya lakukan sebelum mengajar setelah membuat RPP 

kemudian menyiapkan materi yang akan disamapaikan. Kemuduian 

saya juga mempersiapkan media pembelajaran dan alat evaluasi. 

 

Pelaksanaan Pembelajaran 

P : Apakah ibu guru dalam pelaksanaan pembelajaran biologi 

menggunakan pendekatan saintifik (5M) sesuai dengan Kurikulum 

2013?  

N : Ya, saya sudah melaksanakan pembelajaran saintifik sesuai dengan 

Kurikulum 2013. Meskipun dalam satu pertemuan itu 5M tidak selesai, 

karena semua tergantung peserta didik dan waktunya tidak cukup nanti 

saya lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Tapi pada pertemuan-

pertemuan lainnya 5 M itu selesai dalam 1 kali pertemuan.  

P : Metode apa saja yang ibu gunakan dalam proses pembelajaran biologi? 

N : Selain saintifik, saya sering menggunakan metode diskusi. Saya juga 

pernah melakukan pembelajaran di luar kelas, karena pada saat itu 

materi pembelajaran adalah tentang rumput laut. Saya mengajak siswa 

pergi ke laut untuk melakukan observasi kemudian saya meminta untuk 

mendeskripsikan tentang rumput laut tersebut yang dituangkan dalam 

makalah. 

P : Media atau alat apakah yang digunakan ibu guru dalam proses 

pembelajaran biologi? 

N : Media yang saya gunakan LCD proyektor, kemudian juga 

menggunakan media gamabar yang sesuai materi tema pembelajaran.  

P : Sumber belajar apa saja yang ibu gunakan dalam pembelajaran 

biologi?  

N : Selain dari buku pegangan saya juga menggunakan referensi dari buku 

lain dengan pengarang yang berbeda, sumber dari internet jika 

diperlukan, dan sumber dari MGMP. 

 

Penilaian Pembelajaran 

P : Jenis penilaian apa saja yang ibu guru gunakan dalam pembelajaran 

biologi? 

N : Jenis penilaian yang saya gunakan meliputi penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Saya juga sering mengadakan ulangan 

harian setelah beberapa Kompetensi Dasar selesai, kemudian 

mengadakan uts juga. 

P : Apakah ibu guru melakukan penilaian otentik sesuai dengan pedoman 

Kurikulum 2013? 



N : Ya, saya sudah melakukan penilaian otentik sesuai Kurikulum 2013 

meskipun belum maksimal. Karena dalam penilaian otentik ini, 

penilaiannya dlihat dari hasil dan proses. 

P : Apakah ibu guru melakukan penilaian sikap siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung?  

N : Ya, saya melakukan penilaian sikap tetapi tidak selalu dalam setiap 

pertemuan tetapi kalau pengamatan saya lakukan setiap pertemuan. 

Selain itu, saya juga melakukan penilaian portofolio, saya sudah 

mengumpulkan beberapa hasil tugas dari siswa. 

P : Apakah ibu guru rutin memberikan tugas? 

N : Ya, saya selalu memberi tugas kepada siswa. 

P : Bagaimana cara ibu guru dalam melakukan tindak lanjut hasil 

pembelajaran? Apakah bapak/ibu guru melaksanakan program 

remedial dan pengayaan?  

N : Jika nilai semua siswa sudah memenuhi KKM yaitu 70 atau sudah 

berhasil, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Kemudian, jika ada 

siswa yang nilainya masih kurang, saya akan memberikan remedi yang 

dilakukan di luar jam pembelajaran. Bagi siswa yang nilainya sudah 

memenuhi dan sangat melampaui KKM, saya mengadakan pengayaan. 

P : Apa saja kendala-kendala yang dihadapi ibu guru dalam implementasi 

Kurikulum 2013?  

N : Kendala yang saya alami dalam menerapkan Kurikulum 2013 ini yaitu 

pada penilaian yang sangat rumit. Karena penilaian dalam 

pembelajaran Kurikulum 2013 tidak hanya pada penilaian hasil saja, 

tetapi penilaian proses juga. Dalam penilaian proses itu saya 

melaksanakannya walau belum maksimal karena membutuhkan proses 

dan bertahap. 

P : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut? 

N : Upaya yang saya lakukan yaa berusaha berlatih dan selalu melakukan 

kegiatan evaluasi, membaca buku-buku tentang penilaian kemudian 

ketika MGMP saya membahas kendala kendala tersebut secara 

bermusyawarah ya sampai mendapat solusinya. Kemudian, juga saling 

bermusyawarah dengan guru biologi di SMA Negeri 1 ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9 

 

Hasil Wawancara Kedua dengan Subjek Penelitian 

 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Waingapu 

Subjek Wawancara/ Kelas : Guru 3/ X 

Jabatan   :  Guru Biologi 

Tempat Wawancara  : Laboratorium Biologi 

Tanggal Penelitian  : 19 Oktober 2017 

Tahun Ajaran   : 2016/ 2017 sampai 2017/ 2018 

Evaluasi Program : Implementasi Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Biologi 

 

Keterangan:  

P = Peneliti 

N = Narasumber (Guru Biologi) 

 

Perencanaan Pembelajaran 

P : Apakah ibu guru pernah mendapat pelatihan atau sosialisasi mengenai 

Kurikulum 2013? 

N : Saya sudah pernah mendapat pelatihan Kurikulum 2013 dua kali 

ditingkat kabupaten, dan selanjutnya di sekolah ini. 

P : Bagaimana konsep Kurikulum 2013 yang ibu ketahui? Menurut ibu 

guru apa perbedaan Kurikulum 2013 dengan KTSP? 

N : Konsep kurikulum 2013 yang saya ketahui yaitu dalam Kurikulum 

2013 terdapat pendekatan saintifik yang menjadi ciri khas yaitu 5 M, 

mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan, kemudian dalam Kurikulum 2013 siswa dituntut 

untuk aktif lebih kepada konstruktifisme, sedangkan dalam KTSP 

pembelajaran berpusat kepada guru masih behavioristik. 

P : Kapan ibu guru menyusun RPP? Apakah ibu guru menyusun RPP 

untuk setiap pertemuan atau untuk setiap KD? Bagaimana 

mengembangkannya? 

N : untuk pembuatan RPP ini, ada kegiatan MGMP yang melibatkan 

semua guru permata pelajaran, khususnya kami biologi kami bersama-

sama menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi khususnya 

dalam pembuatan RPP disitu kami bisa saling syering memberi 

masukan sehingga RPP yang kami buat itu sama untuk seluruh kelas 

kecuali biologi peminatan beda, tapi kami susun bersama-sama. Jadi 

membuatnya tidak mendadak, sudah jauh-jauh hari kami buat jika 

masih ada yang perlu direvisi ya saya perbaiki. RPP tersebut saya 



sesuaikan dengan karakter siswa. RPP dikembangkan dari silabus 

resmi dari Pemerintah. 

P : Persiapan atau perencanaan apa sajakah yang ibu guru lakukan 

sebelum mengajar biologi? 

N : Persiapan yang dilakukan ya mempersiapkan RPP yang paling utama, 

kemudian menyiapkan materi, media, dan alat penilaian berupa rubik-

rubik penilaian. 

 

Pelaksanaan Pembelajaran 

P : Apakah ibu guru dalam pelaksanaan pembelajaran biologi 

menggunakan pendekatan saintifik (5M) sesuai dengan Kurikulum 

2013?  

N : Ya, yang pasti karena kurikulum 2013 itu melakukan pembelajaran 

yang saintifik, saya sudah menggunakan pendekatan saintifik yang 

mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan 

sesuai dengan panduan Kurikulum 2013. 

P : Metode apa saja yang ibu gunakan dalam proses pembelajaran biologi? 

N : Selain saintifik, saya sering menggunakan metode diskusi. Metode 

diskusi itu selalu saya gunakan di dalam kelas tetapi ya harus 

disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan jadi tidak selalu ya 

metode diskusi itu saya gunakan. 

P : Media atau alat apakah yang digunakan ibu guru dalam proses 

pembelajaran biologi? 

N : Media yang biasa saya gunakan ya laptop yang diproyeksikan di LCD 

untuk mempermudah saya dalam menyampaikan materi. Untuk 

menarik minat siswa saya juga kadang memutarkan lagu atau video 

sesuai dengan tema materi yang disampaikan. 

P : Sumber belajar apa saja yang ibu gunakan dalam pembelajaran 

biologi? 

N : Saya menggunakan buku pegangan siswa, buku pegangan guru, 

kadang saya juga menggunakan sumber internet dan buku-buku lain 

yang saya beli di toko tentang pembelajaran biologi Kurikulum 2013, 

dan juga sumber dari MGMP dengan teman guru. 

 

Penilaian Pembelajaran 

P : Jenis penilaian apa saja yang ibu guru gunakan dalam pembelajaran 

biologi? 

N : Jenis penilaian yang saya gunakan sesuai dengan Kurikulum 2013 ada 

penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau penilaian 

pengetahuan sering saya lakukan melalui tugas, ulangan harian, uts, dll. 

Penilaian keterampilan yaitu penilaian proyek, dengan tema rumput 

laut. Sedangkan penilaian sikap tidak semua siswa saya nilai, hanya 



yang terlihat aktif dan mennjol saja tetapi pengamatan sikap saya 

lakukan setiap pertemuan. 

P : Apakah ibu guru melakukan penilaian otentik sesuai dengan pedoman 

Kurikulum 2013? 

N : Kalau dibilang sudah sesuai Kurikulum 2013 ya mungkin sudah tetapi 

belum secara keseluruhan saya lakukan dengan maksimal karena butuh 

proses yang bertahap agar maksimal. 

P : Apakah ibu guru melakukan penilaian sikap siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung? 

N : Kalau penilaian sikap saya sudah melakukannya tetapi ya itu tadi tidak 

semua siswa yang saya nilai, hanya sebagian siswa saja yang terlihat 

aktif di dalam kelas. Tetapi secara keseluruhan saya selalu melakukan 

pengamatan sikap siswa saya ketika pembelajaran di dalam kelas. 

P : Apakah ibu guru rutin memberikan tugas? 

N : Tugas saya berikan tetapi tidak rutin, tergantung materi yang di 

ajarkan pada waktu itu sampai mana. 

P : Bagaimana cara ibu guru dalam melakukan tindak lanjut hasil 

pembelajaran? Apakah bapak/ibu guru melaksanakan program 

remedial dan pengayaan? 

N : Jika pada saat ulangan harian, nilai siswa tidak memenuhi KKM yaitu 

70. Saya mengadakan remidi bagi siswa yang nilainya belum 

memenuhi KKM, tetapi bagi siswa yang nilainya sudah bagus dan 

melampaui KKM saya melakukan pengayaan tetapi kadang saya juga 

menyuruh siswa untuk belajar lagi lebih giat dan rajin. Biasanya remidi 

saya lakukan ketika pulang sekolah. 

P : Apa saja kendala-kendala yang dihadapi ibu guru dalam implementasi 

Kurikulum 2013? 

N : sejauh ini tidak terlalu ada sih, namun masih sedikit kendala yang saya 

alami ya di penilaian pada Kurikulum 2013, karena penilaian pada 

Kurikulum 2013 kan bermacam-macam ada penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan tetapi bisa sayaa atasi.  

P : Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?  

N : Ya untuk mengatasi kendala tersebut saya terus berlatih memahami 

Kurikulum 2013 Kemudian mengikuti pelatihan pelatihan dari MGMP 

dan belajar mandiri. Tapi perlu setiap guru itu harus menguasai 

Kurikulum 2013. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10 

 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Siswa 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Waingapu 

Subjek Wawancara  :  

Jabatan   : 

Tempat Wawancara  : 

Tanggal Penelitian  : 

Tahun Ajaran   : 

Evaluasi Program : Implementasi Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Biologi 

 

No  Indikator  Butir Soal 

1 
Perasaan senang dan termotivasi dalam 

pembelajaran Biologi Biologi 
1 

2  Kendala dalam pembelajaran Biologi  2 

3  Cara mengajar guru  3 

4  Media pembelajaran yang digunakan guru  4 

5  Pelaksanaan pendekatan saintifik  
5,6,7,8,9,10, 

dan11 

6  Penanaman karakter oleh guru  12 

7  Karakter yang dimiliki siswa  13 

8 
Pengaitan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari hari  
14 

9  Harapan mengenai pembelajaran Biologi  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11 

 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

MENGENAI PEMBELAJARAN BIOLOGI 

 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Waingapu 

Subjek Wawancara/ Kelas :  

Jabatan   :   

Tempat Wawancara  :  

Tanggal Penelitian  :  

Tahun Ajaran   :  

Evaluasi Program  : Implementasi Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Biologi 

 

 

1. Apakah Anda senang dan termotivasi dalam pembelajaran Biologi? 

2. Apakah Anda memiliki kendala dalam pembelajaran Biologi? Jika 

“iya” apa kendala Anda? 

3. Bagaimana menurut Anda mengenai cara mengajar guru? 

4. Apakah guru selalu menggunakan media dalam mengajar? Apa saja 

biasanya media yang digunakan guru? Apakah sudah cukup membuat 

Anda memahami materi? 

5. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk melakukan pengamatan? 

Bagaimana caranya? 

6. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk mengajukan pertanyaan? 

Bagaimana caranya? 

7. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk mencari 

informasi/mengumpulkan informasi dari berbagai sumber? Bagaimana 

caranya? 

8. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk menganalisis suatu 

informasi? Bagaimana caranya? 

9. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk mengkomunikasikan 

hasil suatu tugas atau permasalahan? Bagaimana caranya? 

10. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk memberikan kesimpulan 

terhadap suatu tugas yang telah Anda kerjakan? Bagaimana caranya? 

11. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk menciptakan 

karya/produk 

dalam proses pembelajaran? Bagaimana caranya? 

12. Bagaimana contoh sikap teladan yang ditunjukkan oleh guru dalam 

pembelajaran Biologi? 

13. Apakah sikap teladan guru sudah tertanamkan di dalam diri Anda? 

Misalnya karakter tanggung jawab, apakah Anda sudah mengerjakan 



semua tugas dengan rasa penuh tanggung jawab? Untuk karakter 

religius, apakah Anda selalu berdoa sebelum melaksanakan sesuatu? 

Untuk karakter disiplin, apakah Anda tidak pernah terlambat masuk 

sekolah atau kelas? 

14. Apakah guru sudah mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari? 

15. Apa harapan Anda kedepannya mengenai pembelajaran Biologi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 12 

 

HASIL WAWANCARA SISWA 

MENGENAI PEMBELAJARAN BIOLOGI 

 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Waingapu 

Subjek Wawancara/ Kelas : Intan / XI IPA 2 

Jabatan   : Siswa  

Tempat Wawancara  : Ruang UKS SMA Negeri 1 Waingapu 

Tanggal Penelitian  : 25 Oktober 2017 

Tahun Ajaran   : 2016/ 2017 sampai 2017/ 2018 

Evaluasi Program : Implementasi Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Biologi 

 

Keterangan : 

Intan adalah siswa yang mengikuti kurikulum 2013 sejak kelas X pada 

tahun ajaran 2016/ 2017 dan pada kelas XI tahun ajaran 2017/ 2018 

 

1. Apakah Anda senang dan termotivasi dalam pembelajaran Biologi? 

Jawaban: Ya Saya senang dan termotivasi karena mata pelajaran 

biologi lebih banyak prakteknya jadi membuat saya itu aktif dalam 

pembelajaran.   

2. Apakah Anda memiliki kendala dalam pembelajaran Biologi? Jika 

“iya” apa kendala Anda? 

Jawaban: terkadang saja saya mengalami kendala Bu. Kendala yang 

saya hadapi, pada saat guru suruh membuat makalah dan mencari 

materi tambahan selain dari buku paket, jadi kami mencarinya dari 

internet tapi kadang kami tidak dapat jadi minta bantuan guru biologi 

untuk bantu kasi bahan yang tidak kami dapat.  

3. Bagaimana menurut Anda mengenai cara mengajar guru? 

Jawaban: cara mengajarnya bagus Bu, materi yang disampaikan kami 

bisa mengerti. Tapi metode yang dipakai tidak bervariasi monoton saja, 

tidak ada games, dan metode jigsaw juga jarang digunakan.  

4. Apakah guru selalu menggunakan media dalam mengajar? Apa saja 

biasanya media yang digunakan guru? Apakah sudah cukup membuat 

Anda memahami materi?  

Jawaban: Iya Bu. Selalu menggunakan media, buku paket, kadang 

menggunakan LCD, sehingga kami bisa tau bagian-bagian tumbuhan 

walau tidak lihat langsung, tapi pada materi tertentu kami ke laut untuk 

mempelajari tumbuhan yang ada di laut. 

5. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk melakukan pengamatan? 

Bagaimana caranya? 



Jawaban: Iya bu, guru sudah memfasilitasi kami dalam pengamatan, 

contohnya pada saat melakukan praktikum guru biologi bantu kami 

cara menggunakan alat dan lain-lain. Selain itu pada saat di kelas juga 

kalo apresentasi kelompok, trus ada pertanyaan yang tidak bisa kami 

jawab, guru bantu kami untuk menjawab dan menjelaskan. 

6. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk mengajukan pertanyaan? 

Bagaimana caranya? 

Jawaban: ya kami di bimbing cara bertanya yang benar dan bisa 

langsung dimengerti oleh teman lain.  

7. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk mencari 

informasi/mengumpulkan informasi dari berbagai sumber? Bagaimana 

caranya? 

Jawaban: ya. Sudah difasilitasi bu. Kami di kasih alamat web untuk 

mencari bahan-bahan mata pelajaran biologi. contohnya kami disuruh 

membuat artikel tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, kami 

dibantu oleh guru untuk mendapatkan cara membuat artikel sekaligus 

bahannya.  

8. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk menganalisis suatu 

informasi? Bagaimana caranya? 

Jawaban: Ya, kami dibantu, ketika kami mendapat soal yang tingkat 

kesulitannya tinggi, untuk menganalisis kami dibantu. 

9. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk mengkomunikasikan 

hasil suatu tugas atau permasalahan? Bagaimana caranya? 

Jawaban: Ya, kami dibimbing.  

10. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk memberikan kesimpulan 

terhadap suatu tugas yang telah Anda kerjakan? Bagaimana caranya? 

Jawaban: Ya, guru sudah memfasilitasi. Contohnya pada akhir 

pelajaran guru memberikan penekan-penekanan pada materi yang 

sudah diajarkan. 

11. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk menciptakan 

karya/produk 

dalam proses pembelajaran? Bagaimana caranya? 

Jawaban: Ya, kami difasilitasi, contohnya dalam mengolah rumput 

laut menjadi makanan dan obat juga. Alatnya sudah ada saya dengar 

dari ibu kalo harganya 50 juta, alat itu juga bantuan dari pemerintah. 

Selain itu mengolah jagung, ubi kayu. Jadi dari hasil itu juga kami jual 

dan bisa membantu uang sekolah dan uang saku kami.  

12. Bagaimana contoh sikap teladan yang ditunjukkan oleh guru dalam 

pembelajaran Biologi? 

Jawaban: kami ditunjukan cara menhormati guru, menghargai 

pendapat teman, rajin belajar dan penuh semangat.  



13. Apakah sikap teladan guru sudah tertanamkan di dalam diri Anda? 

Misalnya karakter tanggung jawab, apakah Anda sudah mengerjakan 

semua tugas dengan rasa penuh tanggung jawab? Untuk karakter 

religius, apakah Anda selalu berdoa sebelum melaksanakan sesuatu? 

Untuk karakter disiplin, apakah Anda tidak pernah terlambat masuk 

sekolah atau kelas? 

Jawaban: ya kami di ajar tanggung jawab untuk kerja tugas, tidak suka 

terlambat datang sekolah, sebelum dan sesudah pembelajaran harus 

berdoa.  

14. Apakah guru sudah mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari? 

Jawaban: Ya sudah di kaitkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya 

pada materi keanekaragaman Gen. Kalo materi ini tidak ada bosan 

dalam kelas karena menjelaskan terkait gen yang rambutnya keriting, 

kulit hitam, hidung pesek dan lain-lain jadi teman-teman itu saling 

menggangu teman, tapi ibu tegur kami untuk menghargai ciptaan 

Tuhan.  

15. Apa harapan Anda kedepannya mengenai pembelajaran Biologi? 

Jawaban: harapannya, sering praktek diluar sekolah, metode 

pembelajaran harus bervariasi tidak monoton sehingga tidak bosan 

dikelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 13 

 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah Terkait Rancangan 

Pembelajaran Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Biologi 

 

1. Apakah Bapak melakukan perencanaan untuk imlementasi kurikulum 

2013? Jika ya, seperti apa wujusnya? 

Jawab: Ya saya melakukan perencanaan pada awal tahun ajaran. 

Bentuk perencanaannya melalui kegiatan MGMP, pelatihan-pelatihan, 

IHT (In House Training), Workshop, seminar, BIMTEK dan kegiatan 

mandiri lainnya. Kemudian saya melakukan observasi KBM saat guru 

sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian bentuk 

perencanaan lainnya syering dengan guru, biasanya guru 

menyampaiakn permasalahan yang dialami dalam kegiatan 

pembelajaran yang nantinya menjadi imput buat saya. Untuk 

menangani ini saya langsung memberi pelatihan kecil di ruang kepala 

sekolah  terkait kendala yang mereka alami, dalam ruangan ini saya 

sudah menyediakan LCD sehingga bagian-bagian yang belum 

dimengerti saya langsung menayangkan dengan menggunakan LCD. 

Saya juga menjadi salah satu instruktur untuk kurikulum 2013 

sekabupaten jadi bisa saya jelaskan lebih rinci.  

2. Apakah perencanaan disusun berdasarkan guru atau kondisi guru? 

Jawab: Ya perencanaan ini berdasarkan kebutuhan guru karena 

sebelumnya telah melalui kegiatan observasi KBM dan bservasi 

perangkat mengajar yaitu RPP.  

3. Kompetensi guru seperti apa yang ingin dicapai dalam perencanaaan 

kurikulum 2013 ini? 

Jawab: Berharap dalam fokus implementasi kurikulum 2013 ini yaitu 

kompetensi dalam merencanakan kegiatan pembelajaran dan 

pelaksanaan serta evaluasi yang komprehensif yang mengacu pada 

pedoman K 13 ini khususnya berbasis karakter siswa, dan penilaiannya 

yang otentik.   

4. Adakah sumber yang dipakai sebagai acuan dalam melakukan 

perencanaan? Jika ya, sumber seperti apa? 

Jawab: Ya ada acuan yang saya pakai yaitu Buku Kurikulum 2013 

yang dari dinas, Salinan K 13 dari kemendikbud, dan sumber internet 

yang terpercaya.  

5. Apakah sumber yang dipakai sebagai acuan sudah sangat membantu 

dalam perencanaan supervisi atau masih ada kekurangannya? 

Jawab: Ya sudah sangat membantu, selain itu seperti yang saya bilang 

tadi karena saya sebagai instruktur K 13 jadi mau tidak mau saya harus 

belajar agar apa yang saya rencanakan tidak melenceng dari K 13.   



6. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam membuat perencanaan 

implementasi K 13? Jika ya kendala seperti apa? 

Jawab: sejauh ini dalam perencanaan tidak terlalu ada kendala karena 

ada dukungan dari guru.  

7. Apa saja yang sudah dilakukan dalam implementasi kurikulum 2013? 

Jawab: Yang saya lakukan adalah mensupervisi setiap mata pelajaran 

apakah sudah sesuai dengan pedoman K 13 atau tidak. Masih terdapat 

beberapa guru yang belum melaksanakan pedoman K 13 terutama pada 

guru senior atau yang dikatan sudah tua, namun disini saya selalu 

meberi mtivasi dan memberikan pelatihan khusus bagi guru-guru 

senior itu tadi. Supervisi yang saya lakukan adalah supervisi 

administrasi yaitu dengan cara membaca perangkat mengajar RPP 

dubuat gru dan melakukan koreksi. Untuk supervisi KBM saya lakukan 

dengan menggunakan instrumen observasi kelas untuk menilai 

kompetensi guru dalam KBM.  

8. Bagaimana persiapan guru dalam melaksanakan K 13? 

Jawab: persiapan mereka yaitu menyiapkan perangkat yang lengkap 

dengan penilaian otentik dan rubriknya. Tentu tidak terlepas dari 

spiritual mereka. Mereka menyiapkan sumber, bahan ajar, media dan 

alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran.  

9. Apakah dalam pelaksanaan K 13 ini masih ditemukan kekurangannya? 

Jika ya, langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 

Jawab: Ya kendala yang saya hadapi menrubah paradigma mereka, 

masih mau berada dalam zaman konvensional sedangkan sekarang kita 

sudah berada dalam abad ke-21 jadi penggunaan IT sangat dibutuhkan 

untuk pembelajaran K 13. Jadi disini guru senior yang masih berada 

dalam zona nyaman untuk mau meningkatkan kinerjanya agak sulit. 

Namun saya salah satu kepala sekolah yang tidak bisa melihat teman-

teman guru yang masih ada dalam zaman konvensional tadi saya sekali 

lagi melatih guru-guru dengan bantuan multimedia yang ada diruang 

saya. Berharap semua guru bisa.  

10. Hal apa yang perlu dievaluasi dalam implementasi K 13? 

Jawab: yang perlu dievaluasi adalah merubah paradigma guru, 

penilaian otentik yang belum komprehensif, tambahannya perlu 

meningkatkan IHT, MGMP dan jenis pelatihan lainnya untuk 

membantu guru-guru.   

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14 

 

Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum Terkait Rancangan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Mata Pelajaran Biologi 

 

1. Apa yang Bapak ketahui mengenai kurikulum 2013? 

Jawab: pada kurikulum 2013 ini lebih berbasis karakter siswa, ada 3 

aspek yang ada yang ditekankan adalah sikap, pengetahuan dan 

keterampilan siswa.  

2. Apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja guru? 

Jawab: sejauh ini untuk meningkatan kinerja guru, adanya kegiatan 

MGMP dan pelatihan-pelatihan lainnya.  

3. Bagaimana kinerja guru-guru dalam implementasi kurikulum 2013 di 

sekolah ini? 

Jawab: Terkait perangkat yang mereka gunakan juga sudah sesuai 

dengan Kurikulum 2013. Walau masih belum maksimal 

pelaksanaannya karena hampis semua guru masih mengalami kesulitan 

khususnya dal hal penilaiaan yang otentik.  

4. Apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi? 

Jawab: kalo sarpras idelnya susah, masih ada kekurangan khususnya 

ruangan dalam melakukan kegiatan pembelajaran kurikulum 2013, jadi 

masih ada 1 ruang dijadikan 2 kelas hanya ada sekat dalam kelas itu 

sehingga mengalami hambatan khususnya dalam proses pembelajaran. 

Karena sekolah ini 11 rombel jadi masih kurang ruang kelas dan untuk 

satu kelas 35 siswa. Kalau buku paket kami lengkap baik pada tahun 

ajaran 2016/ 2017 dan tahun ajaran 2017/ 2018. Sehingga sangat 

mendud 

5. Apakah sistem kurikullum 2013 ini sudah efisien? 

Jawab: kalau SMA 1 sudah sangat efisien termasuk lintas minat juga 

berjalan dari awal. 

6. Apa saja hambatan yang dalam melaksanakan kurikulum 2013? 

Jawab: hambatannya masih ada karena masih ada guru yang mengajar 

selain profesinya juga rangkap dengan mata pelajaran lain tapi bisa 

mereka hendel karena dia menguasai bidang tersebut. Selain itu saya 

sendiri juga mengalami hambatan karena selain mengajar saya juga  

membantu kepala sekolah untuk melakukan manajemen dalam 

supervisi, membantu operator sekolah mengenai dapodik, administrasi 

dan masih ada tugas lain. 

 

 

 



Lampiran 15 

 

Lembar Pedoman Observasi Pertama Analisis RPP 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Waingapu 

Nama Guru  :  

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas   :  

No Aspek Yang di Amati Cheklist 

A. Identitas Mata Pelajaran 

1 Identitas RPP memuat: 

a. Satuan pendidikan 

b. Mata pelajaran 

c. Kelas dan semester 

d. Materi pokok 

e. Alokasi waktu 
 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

B. Perumusan Indikator 

2 Perumusan indikator: 

a. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur 

b. Mencakup tingkat pencapaian kompetensi dan materi 

pembelajaran 

c. Mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

d. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. 

b. 

 

c. 

 

d. 

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

3 Tujuan pembelajaran: 

a. menggambarkan proses dan hasil 

b. menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati 

dan diukur 

c.  mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

d.  Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. 

b. 

 

c. 

d. 

D. Materi Pembelajaran 

4 Materi pembelajaran memuat: 

a. Fakta 

b. Konsep 

c. Prinsip 

d. Prosedur 
 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

5 Media Pembelajaran: 

a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

a. 



b. Memfasilitasi siswa menerapkan pendekatan saintifik 

c. Memudahkan siswa menguasai materi pelajaran 

d. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

b. 

c. 

d. 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

6 Penggunaan Metode dan Model Pembelajaran: 

a. Bervariasi 

b. Menyenangkan 

c. Memfasilitasi pendekatan saintifik 

d. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. 

b. 

c. 

d.  

G. Skenario Pembelajaran 

7 Kegiatan pendahuluan memuat: 

a. pemberian salam 

b. apersepsi dan motivasi belajar 

c. menyebutkan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai 

d. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. 

b. 

c. 

 

d. 

8 Kegiatan inti memuat pendekatan saintifik, diantaranya 

terdapat kegiatan: 

a. Mengamati 

b. Menanya 

c. Mencoba/mengumpulkan informasi 

d. Menalar/mengasosiasi 

e. Mengkomunikasikan 

f. Menyimpulkan 

g. Mencipta 

h. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

9 Kegiatan akhir memuat: 

a. refleksi/kesimpulan 

b. umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

c. kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok 

d. mengakomodasi pengembangan karakter. 
 

 

a. 

b. 

c. 

 

d. 

H. Penilaian  

10 Penilaian autentik yang digunakan: 

a. tes/ulangan 

b. penilaian sikap/karakter 

c. penilaian kinerja 

d. Portofolio 
 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

 

 

 



Lampiran 16 

 

Hasil Observasi Pertama Analisis RPP 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Waingapu 

Nama Guru  : Guru 1  

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas   : XI 

No Aspek Yang di Amati Cheklist 

A. Identitas Mata Pelajaran 

1 Identitas RPP memuat: 

a. Satuan pendidikan 

b. Mata pelajaran 

c. Kelas dan semester 

d. Materi pokok 

e. Alokasi waktu 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

e. √ 

B. Perumusan Indikator 

2 Perumusan indikator: 

a. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur 

b. Mencakup tingkat pencapaian kompetensi dan materi 

pembelajaran 

c. Mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

d. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √ 

b. √ 

 

c. √ 

 

d. √ 

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

3 Tujuan pembelajaran: 

a. menggambarkan proses dan hasil 

b. menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati 

dan diukur 

c. mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

d. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √ 

b. √ 

 

c. √ 

d. √ 

D. Materi Pembelajaran 

4 Materi pembelajaran memuat: 

a. Fakta 

b. Konsep 

c. Prinsip 

d. Prosedur 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

5 Media Pembelajaran: 

a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

a. √ 



b. Memfasilitasi siswa menerapkan pendekatan saintifik 

c. Memudahkan siswa menguasai materi pelajaran 

d. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

6 Penggunaan Metode dan Model Pembelajaran: 

a. Bervariasi 

b. Menyenangkan 

c. Memfasilitasi pendekatan saintifik 

d. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √  

b. √ 

c. √ 

d. √ 

G. Skenario Pembelajaran 

7 Kegiatan pendahuluan memuat: 

a. pemberian salam 

b. apersepsi dan motivasi belajar 

c. menyebutkan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai 

d. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

 

d. √ 

8 Kegiatan inti memuat pendekatan saintifik, diantaranya 

terdapat kegiatan: 

a. Mengamati 

b. Menanya 

c. Mencoba/mengumpulkan informasi 

d. Menalar/mengasosiasi 

e. Mengkomunikasikan 
 

 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

e. √ 

9 Kegiatan akhir memuat: 

a. refleksi/kesimpulan 

b. umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

c. kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok 

d. mengakomodasi pengembangan karakter. 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

 

d. √ 

H. Penilaian  

10 Penilaian autentik yang digunakan: 

a. tes/ulangan 

b. penilaian sikap/karakter 

c. penilaian kinerja 

d. Portofolio 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 17 

 

Hasil Observasi Pertama Analisis RPP 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Waingapu 

Nama Guru  : Guru 2 

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas   : X 

No Aspek Yang di Amati Cheklist 

I. Identitas Mata Pelajaran 

1 Identitas RPP memuat: 

a. Satuan pendidikan 

b. Mata pelajaran 

c. Kelas dan semester 

d. Materi pokok 

e. Alokasi waktu 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

e. √ 

J. Perumusan Indikator 

2 Perumusan indikator: 

e. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur 

f. Mencakup tingkat pencapaian kompetensi dan materi 

pembelajaran 

g. Mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

h. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √ 

b. √ 

 

c. √ 

 

d. √ 

K. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

3 Tujuan pembelajaran: 

e. menggambarkan proses dan hasil 

f. menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati 

dan diukur 

g. mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

h. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √ 

b. √ 

 

c. √ 

d. √ 

L. Materi Pembelajaran 

4 Materi pembelajaran memuat: 

a. Fakta 

b. Konsep 

c. Prinsip 

d. Prosedur 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

M. Sumber dan Media Pembelajaran 

5 Media Pembelajaran: 

e. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

a. √ 



f. Memfasilitasi siswa menerapkan pendekatan saintifik 

g. Memudahkan siswa menguasai materi pelajaran 

h. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

N. Metode dan Model Pembelajaran 

6 Penggunaan Metode dan Model Pembelajaran: 

e. Bervariasi 

f. Menyenangkan 

g. Memfasilitasi pendekatan saintifik 

h. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √  

b. √ 

c. √ 

d. √ 

O. Skenario Pembelajaran 

7 Kegiatan pendahuluan memuat: 

e. pemberian salam 

f. apersepsi dan motivasi belajar 

g. menyebutkan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai 

h. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

 

d. √ 

8 Kegiatan inti memuat pendekatan saintifik, diantaranya 

terdapat kegiatan: 

f. Mengamati 

g. Menanya 

h. Mencoba/mengumpulkan informasi 

i. Menalar/mengasosiasi 

j. Mengkomunikasikan 
 

 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

e. √ 

9 Kegiatan akhir memuat: 

e. refleksi/kesimpulan 

f. umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

g. kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok 

h. mengakomodasi pengembangan karakter. 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

 

d. √ 

P. Penilaian  

10 Penilaian autentik yang digunakan: 

e. tes/ulangan 

f. penilaian sikap/karakter 

g. penilaian kinerja 

h. Portofolio 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 
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Hasil Observasi Pertama Analisis RPP 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Waingapu 

Nama Guru  : Guru 3 

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas   : X 

No Aspek Yang di Amati Cheklist 

Q. Identitas Mata Pelajaran 

1 Identitas RPP memuat: 

a. Satuan pendidikan 

b. Mata pelajaran 

c. Kelas dan semester 

d. Materi pokok 

e. Alokasi waktu 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

e. √ 

R. Perumusan Indikator 

2 Perumusan indikator: 

i. Menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur 

j. Mencakup tingkat pencapaian kompetensi dan materi 

pembelajaran 

k. Mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

l. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √ 

b. √ 

 

c. √ 

 

d. √ 

S. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

3 Tujuan pembelajaran: 

i. menggambarkan proses dan hasil 

j. menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati 

dan diukur 

k. mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

l. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √ 

b. √ 

 

c. √ 

d. √ 

T. Materi Pembelajaran 

4 Materi pembelajaran memuat: 

a. Fakta 

b. Konsep 

c. Prinsip 

d. Prosedur 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

U. Sumber dan Media Pembelajaran 

5 Media Pembelajaran: 

i. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

a. √ 



j. Memfasilitasi siswa menerapkan pendekatan saintifik 

k. Memudahkan siswa menguasai materi pelajaran 

l. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

V. Metode dan Model Pembelajaran 

6 Penggunaan Metode dan Model Pembelajaran: 

i. Bervariasi 

j. Menyenangkan 

k. Memfasilitasi pendekatan saintifik 

l. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √  

b. √ 

c. √ 

d. √ 

W. Skenario Pembelajaran 

7 Kegiatan pendahuluan memuat: 

i. pemberian salam 

j. apersepsi dan motivasi belajar 

k. menyebutkan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai 

l. Mengakomodasi pengembangan karakter 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

 

d. √ 

8 Kegiatan inti memuat pendekatan saintifik, diantaranya 

terdapat kegiatan: 

k. Mengamati 

l. Menanya 

m. Mencoba/mengumpulkan informasi 

n. Menalar/mengasosiasi 

o. Mengkomunikasikan 
 

 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 

e. √ 

9 Kegiatan akhir memuat: 

i. refleksi/kesimpulan 

j. umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

k. kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

baik tugas individual maupun kelompok 

l. mengakomodasi pengembangan karakter. 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

 

d. √ 

X. Penilaian  

10 Penilaian autentik yang digunakan: 

i. tes/ulangan 

j. penilaian sikap/karakter 

k. penilaian kinerja 

l. Portofolio 
 

 

a. √ 

b. √ 

c. √ 

d. √ 
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Lembar Pedoman Kedua Observasi dalam Perencanaan,  

Pelaksanaan, dan Penilaian Implementasi Kurikulum 2013 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Waingapu 

Nama Guru  :  

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas   :  

 

Keterangan :  

Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). 

 

A. Perencanaan  

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Menyususun RPP pada setiap Kompetensi Dasar     

2 Menyususun instrumen penilaian sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

pada standar penilaian 

    

3 Menyiapkan materi pembelajaran  berupa handout     

4 Menggunakan beberapa sumber belajar selain 

buku pegangan guru dan siswa 

    

5 Menyiapkan media yang menarik dan 

menyesuaikan pemilihan media sesuai dengan 

materi pembelajaran yang diajarkan 

    

 

B. Pelaksanaan 

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Dalam proses belajar mengajar, memfasilitasi 

siswa untuk melakukan pengamatan atau 

observasi 

    

2 Setelah melakukan kegiatan pengamatan, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai apaya yang telah dilihat, 

dibaca, dan disimak 

    

3 Melatih siswa untuk mencari berbagai sumber 

belajar, dan mengolah suatu informasi atau materi 

pembelajaran secara mandiri 

    

4 Membiasakan siswa untuk menuangkan hasil 

eksplorasi dari berbagai sumber melalui tugas-

tugas tertentu yang bermakna 

    



5 

 

Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya dan meminta siswa lain untuk memberi 

tindakan 

    

6 Menggunakan metode diskusi dalam 

pembelajaran untuk memunculkan gagasan baru 

pada siswa dan menjalin kerja sama antar siswa 

yang lainnya 

    

7 Melibatkan siswa secara aktif  dalam setiap 

kegiatan pembelajaran dan menciptakan suasana 

kelas yang interaktif kondusif 

    

8 Memberikan tugas siswa untuk melakukan 

observasi atau survei di lapangan guna 

memperoleh pengetahuan tambahan yang 

berkaitan dengan materi yang sedang di pelajari 

    

9 Memberikan tugas setiap memberikan materi     

 

C. Penilaian 

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Melakukan penilaian otentik yang meliputi tiga 

ranah (sikap, pengetahuan dan keterampilan) 

    

2 Melakukan penilaian sikap siswa di dalam kelas 

selama proses pembelajaran berlangsung dan 

membuat jurnal tentang perkembangan sikap 

siswa 

    

3 Melakukan penilaian partofolio     

4 Memberikan tugas unjuk kerja kepada siswa     

5 Secara berkala mengadakan ulangan harian sesuai 

dengan kompetensi dasar yang telah disampaikan 

untuk menilai kompetensi dasar pengetahuan 

    

6 Memberikan remidial bagi siswa yang belum 

berhasil (nilainya kurang dari KKM) dan 

memberikan pengayaan bagi siswa yang sudah 

berhasil (nilainya mencapai atau melampaui 

KKM) 
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Hasil Observasi Kedua dalam Perencanaan,  

Pelaksanaan, dan Penilaian Implementasi Kurikulum 2013 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Waingapu 

Nama Guru  : Guru 1 

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas   : XI 

 

Keterangan :  

Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). 

 

A. Perencanaan  

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Menyususun RPP pada setiap Kompetensi Dasar √    

2 Menyususun instrumen penilaian sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

pada standar penilaian 

√    

3 Menyiapkan materi pembelajaran  berupa handout √    

4 Menggunakan beberapa sumber belajar selain 

buku pegangan guru dan siswa 

√    

5 Menyiapkan media yang menarik dan 

menyesuaikan pemilihan media sesuai dengan 

materi pembelajaran yang diajarkan 

√    

 

B. Pelaksanaan 

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Dalam proses belajar mengajar, memfasilitasi 

siswa untuk melakukan pengamatan atau 

observasi 

√    

2 Setelah melakukan kegiatan pengamatan, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai apaya yang telah dilihat, 

dibaca, dan disimak 

√    

3 Melatih siswa untuk mencari berbagai sumber 

belajar, dan mengolah suatu informasi atau materi 

pembelajaran secara mandiri 

√    

4 Membiasakan siswa untuk menuangkan hasil 

eksplorasi dari berbagai sumber melalui tugas-

tugas tertentu yang bermakna 

√    
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Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya dan meminta siswa lain untuk memberi 

tindakan 

√    

6 Menggunakan metode diskusi dalam 

pembelajaran untuk memunculkan gagasan baru 

pada siswa dan menjalin kerja sama antar siswa 

yang lainnya 

√    

7 Melibatkan siswa secara aktif  dalam setiap 

kegiatan pembelajaran dan menciptakan suasana 

kelas yang interaktif kondusif 

√    

8 Memberikan tugas siswa untuk melakukan 

observasi atau survei di lapangan guna 

memperoleh pengetahuan tambahan yang 

berkaitan dengan materi yang sedang di pelajari 

√    

9 Memberikan tugas setiap memberikan materi √    

 

C. Penilaian 

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Melakukan penilaian otentik yang meliputi tiga 

ranah (sikap, pengetahuan dan keterampilan) 

 √   

2 Melakukan penilaian sikap siswa di dalam kelas 

selama proses pembelajaran berlangsung dan 

membuat jurnal tentang perkembangan sikap 

siswa 

 √   

3 Melakukan penilaian partofolio √    

4 Memberikan tugas unjuk kerja kepada siswa √    

5 Secara berkala mengadakan ulangan harian sesuai 

dengan kompetensi dasar yang telah disampaikan 

untuk menilai kompetensi dasar pengetahuan 

√    

6 Memberikan remidial bagi siswa yang belum 

berhasil (nilainya kurang dari KKM) dan 

memberikan pengayaan bagi siswa yang sudah 

berhasil (nilainya mencapai atau melampaui 

KKM) 

√    
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Hasil Observasi Kedua dalam Perencanaan,  

Pelaksanaan, dan Penilaian Implementasi Kurikulum 2013 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Waingapu 

Nama Guru  : Guru 2 

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas   : X 

 

Keterangan :  

Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). 

 

D. Perencanaan  

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Menyususun RPP pada setiap Kompetensi Dasar √    

2 Menyususun instrumen penilaian sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

pada standar penilaian 

√    

3 Menyiapkan materi pembelajaran  berupa handout √    

4 Menggunakan beberapa sumber belajar selain 

buku pegangan guru dan siswa 

√    

5 Menyiapkan media yang menarik dan 

menyesuaikan pemilihan media sesuai dengan 

materi pembelajaran yang diajarkan 

√    

 

E. Pelaksanaan 

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Dalam proses belajar mengajar, memfasilitasi 

siswa untuk melakukan pengamatan atau 

observasi 

√    

2 Setelah melakukan kegiatan pengamatan, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai apaya yang telah dilihat, 

dibaca, dan disimak 

 √   

3 Melatih siswa untuk mencari berbagai sumber 

belajar, dan mengolah suatu informasi atau materi 

pembelajaran secara mandiri 

√    

4 Membiasakan siswa untuk menuangkan hasil 

eksplorasi dari berbagai sumber melalui tugas-

tugas tertentu yang bermakna 

√    
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Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya dan meminta siswa lain untuk memberi 

tindakan 

√    

6 Menggunakan metode diskusi dalam 

pembelajaran untuk memunculkan gagasan baru 

pada siswa dan menjalin kerja sama antar siswa 

yang lainnya 

√    

7 Melibatkan siswa secara aktif  dalam setiap 

kegiatan pembelajaran dan menciptakan suasana 

kelas yang interaktif kondusif 

√    

8 Memberikan tugas siswa untuk melakukan 

observasi atau survei di lapangan guna 

memperoleh pengetahuan tambahan yang 

berkaitan dengan materi yang sedang di pelajari 

√    

9 Memberikan tugas setiap memberikan materi √    

 

F. Penilaian 

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Melakukan penilaian otentik yang meliputi tiga 

ranah (sikap, pengetahuan dan keterampilan) 

 √   

2 Melakukan penilaian sikap siswa di dalam kelas 

selama proses pembelajaran berlangsung dan 

membuat jurnal tentang perkembangan sikap 

siswa 

 √   

3 Melakukan penilaian partofolio √    

4 Memberikan tugas unjuk kerja kepada siswa √    

5 Secara berkala mengadakan ulangan harian sesuai 

dengan kompetensi dasar yang telah disampaikan 

untuk menilai kompetensi dasar pengetahuan 

√    

6 Memberikan remidial bagi siswa yang belum 

berhasil (nilainya kurang dari KKM) dan 

memberikan pengayaan bagi siswa yang sudah 

berhasil (nilainya mencapai atau melampaui 

KKM) 

√    
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Hasil Observasi Kedua dalam Perencanaan,  

Pelaksanaan, dan Penilaian Implementasi Kurikulum 2013 

 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Waingapu 

Nama Guru  : Guru 3 

Mata Pelajaran : Biologi  

Kelas   : X 

 

Keterangan :  

Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). 

 

G. Perencanaan  

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Menyususun RPP pada setiap Kompetensi Dasar √    

2 Menyususun instrumen penilaian sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

pada standar penilaian 

√    

3 Menyiapkan materi pembelajaran  berupa handout √    

4 Menggunakan beberapa sumber belajar selain 

buku pegangan guru dan siswa 

√    

5 Menyiapkan media yang menarik dan 

menyesuaikan pemilihan media sesuai dengan 

materi pembelajaran yang diajarkan 

√    

 

H. Pelaksanaan 

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Dalam proses belajar mengajar, memfasilitasi 

siswa untuk melakukan pengamatan atau 

observasi 

√    

2 Setelah melakukan kegiatan pengamatan, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai apaya yang telah dilihat, 

dibaca, dan disimak 

√    

3 Melatih siswa untuk mencari berbagai sumber 

belajar, dan mengolah suatu informasi atau materi 

pembelajaran secara mandiri 

√    

4 Membiasakan siswa untuk menuangkan hasil 

eksplorasi dari berbagai sumber melalui tugas-

tugas tertentu yang bermakna 

√    
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Meminta siswa untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya dan meminta siswa lain untuk memberi 

tindakan 

√    

6 Menggunakan metode diskusi dalam 

pembelajaran untuk memunculkan gagasan baru 

pada siswa dan menjalin kerja sama antar siswa 

yang lainnya 

√    

7 Melibatkan siswa secara aktif  dalam setiap 

kegiatan pembelajaran dan menciptakan suasana 

kelas yang interaktif kondusif 

√    

8 Memberikan tugas siswa untuk melakukan 

observasi atau survei di lapangan guna 

memperoleh pengetahuan tambahan yang 

berkaitan dengan materi yang sedang di pelajari 

√    

9 Memberikan tugas setiap memberikan materi √    

 

I. Penilaian 

No Pernyataan 
Cheklist 

SL SR J TP 

1 Melakukan penilaian otentik yang meliputi tiga 

ranah (sikap, pengetahuan dan keterampilan) 

√    

2 Melakukan penilaian sikap siswa di dalam kelas 

selama proses pembelajaran berlangsung dan 

membuat jurnal tentang perkembangan sikap 

siswa 

√    

3 Melakukan penilaian partofolio √    

4 Memberikan tugas unjuk kerja kepada siswa √    

5 Secara berkala mengadakan ulangan harian sesuai 

dengan kompetensi dasar yang telah disampaikan 

untuk menilai kompetensi dasar pengetahuan 

√    

6 Memberikan remidial bagi siswa yang belum 

berhasil (nilainya kurang dari KKM) dan 

memberikan pengayaan bagi siswa yang sudah 

berhasil (nilainya mencapai atau melampaui 

KKM) 

√    
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CEK PLAGIAT 

a. Abstrak  
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Lampiran 24 Silabus Sesuai Kurikulum 2013 Revisi SMA Negeri 1 

Waingapu 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



Lampiran 25 Contoh RPP 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



Lampiran 26 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

 



 

 



 



 



 



 



 



Lampiran 27 Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Repiblik Indonesia No. 22 

tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah 
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