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ABSTRAK 

 

Mahardika, Arfi Esa. 2012. Analisis Hambatan Proses Pembelajaran Biologi 

dan Cara Pemecahannya dalam Pelaksanaan KTSP bagi Guru Kelas X Sma di 

Kabupaten Sragen. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Ir. Tuti Widianti, M.Biomed. dan Dra. Endah Peniati, 

M.Si. 

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah memberlakukan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, selanjutnya disebut KTSP, atau lebih dikenal 

Kurikulum 2006 sejak tahun pelajaran 2006/2007 dan direalisasikan sampai pada 

tahun 2009/2010 (Permendiknas, No. 24 Tahun 2006). Standar isi dan standar 

kompetensi lulusan yang kemudian dioperasionalkan ke dalam bentuk KTSP dapat 

dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2006/2007 dan selambat-lambatnya pada tahun 

pelajaran 2009/2010. Sekolah yang belum melaksanakan KTSP sampai dengan batas 

akhir tahun pelajaran 2009/2010 harus ada alasan yang jelas dan mendapat izin dari 

Menteri Pendidikan Nasional (BNSP) (Mulyasa, 2007). Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh 

masing-masing satuan pendidikan. Merupakan suatu ide tentang pengembangan 

kurikulum yang diletakan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni 

sekolah dan guru. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan yang dihadapi 

guru kelas X SMA di Kabupaten Sragen dalam proses pembelajaran biologi pada 

pelaksanaan KTSP dan untuk mengetahui cara pemecahan hambatan oleh guru kelas 

X SMA di Kabupaten Sragen dalam proses pembelajaran biologi pada pelaksanaan 

KTSP. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata total hambatan yang 

dihadapi guru kelas X SMA di Kabupaten Sragen dalam proses pembelajaran 

biologi pada pelaksanaan KTSP dari tujuh faktor hambatan adalah sebesar 33% 

dengan rincian sebagai berikut: 1) penjabaran kompetensi sebesar 20%, 2) alat dan 

bahan sebesar 60%, 3) sumber belajar sebesar 35%, 4) organisasi waktu sebesar 

40%, 5) penggunaan metode pembelajaran sebesar 40%, 6) mengidentifikasi siswa 

sebesar 50%, 7) evaluasi sebesar 20%. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

hambatan proses pembelajaran biologi dan cara Pemecahannya dalam pelaksanaan 

KTSP bagi guru kelas X SMA di Kabupaten Sragen adalah 33% dan dapat 

dikategorikan hambatan sedang.  

 

Kata kunci:  hambatan pelaksanaan KTSP, cara pemecahan hambatan pelaksanaan 

KTSP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dan kemajuan pendidikan harus disesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang telah ada dan keadaan lingkungan. Di 

Indonesia saat ini pendidikan selalu mengalami perbaikan yang bertujuan untuk 

menyempurnakan pendidikan yang ada di Indonesia, yang dilakukan melalui 

perbaikan kurikulum. Hal ini dilakukan agar mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta lingkungan yang semakin berubah. Departemen 

Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), atau lebih dikenal Kurikulum 2006 sejak tahun pelajaran 

2006/2007 dan direalisasikan sampai pada tahun 2009/2010. Standar isi dan standar 

kompetensi lulusan yang kemudian dioperasionalkan ke dalam bentuk KTSP dapat 

dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2006/2007 dan selambat-lambatnya pada tahun 

pelajaran 2009/2010. Sekolah yang belum melaksanakan KTSP sampai dengan batas 

akhir tahun pelajaran 2009/2010 harus memberikan alasan yang jelas dan mendapat 

izin dari Menteri Pendidikan Nasional (Mulyasa 2007). 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan 

dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. KTSP dikembangkan sesuai dengan 

satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial 

budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan 

mengamanatkan tersusunnya kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu kepada standar isi dan standar 

kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BNSP) (Mulyasa 2007). 

Implementasi KTSP di setiap sekolah dan satuan pendidikan akan memiliki 

warna yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan kebutuhan wilayah dan daerah 

masing-masing, sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah dan satuan 

pendidikan, serta sesuai pula dengan kondisi, karakteristik, dan kemampuan peserta 
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didik. Namun demikian, semua KTSP yang dikembangkan oleh masing-masing 

sekolah dan daerah, akan memiliki tujuan yang sama, yakni tujuan yang digariskan 

dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini sejalan dengan falsafah Bhineka 

Tunggal Ika sehingga pendidikan yang diimplementasikan secara beragam tetap 

dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, untuk menjaga kesatuan dan 

persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini perlu 

ditekankan, karena akhir-akhir ini nampak adanya berbagai penyimpangan terhadap 

kewenangan dalam desentralisasi pendidikan sehingga melahirkan kebijakan-

kebijakan yang menghambat mutu dan tidak memihak kepada rakyat. Jika hal ini 

dibiarkan maka lambat laun Indonesia akan mengalami kehancuran, bahkan tidak 

menutup kemungkinan terpecah belahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

ini harus menjadi kesadaran bersama seluruh anak bangsa, terutama bagi para 

penyelenggara negara dari hulu sampai hilir (Mulyasa 2008). 

Salah satu daerah yang mulai melaksanakan KTSP di tahun 2006/2007 

adalah Kabupaten Sragen. Di kabupaten tersebut terdapat enam SMA yang telah 

melaksanakan KTSP sejak tahun ajaran 2006/2007. SMA yang ada di Kabupaten 

Sragen memiliki letak geografis yang sama tetapi latar belakang siswa dan 

kelengkapan sarana serta prasarana yang berbeda. Berdasarkan beragamnya kondisi 

SMA di Kabupaten Sragen. Karakteristik pengembangan kurikulum KTSP dari 

enam sekolah yang melaksanakan KTSP sejak tahun 2006/2007 di Kabupaten 

Sragen sesuai yang digariskan oleh BSNP. Kondisi wilayah dari enam sekolah 

tersebut secara umum sama dikelilingi oleh area persawahan kecuali di SMA Negeri 

1 Gemolong dan SMA Muhammadiyah 2 Gemolong yang berada di tengah kota. 

Perbedaan pandangan siswa dan orang tua wali untuk menilai sekolah tergantung 

pada sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Di SMA Negeri 1 

Sumberlawang, SMA Muhammadiyah 4 Sumberlawang, SMA Sukodono, SMA 1 

Plupuh dan SMA Muhammadiyah 2 Gemolong komputer, LCD projektor, dan 

sarana yang lain yang masih terbatas sehingga variasi pembelajaran di kelas kurang. 

Sebaliknya, di SMA 1 Gemolong LCD projektor sudah terpasang pada setiap kelas, 

guru sudah menggunakan laptop dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tidak 

monoton dan bisa lebih bervariasi, yang akan langsung berdampak pada peserta 
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didik. Sekolah yang sarana dan prasarananya lebih memadai akan memotivasi 

belajar siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif dan pembelajaran menjadi efisien. 

Pendidikan harus memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan sekitar. 

Mulyasa (2008) mengemukakan bahwa lingkungan merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap individu yang memiliki berbagai pikiran yang berbeda 

sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, para 

perencana pendidikan harus memiliki pandangan secara psikologis tentang berbagai 

aspek dan faktor yang mempengaruhi peserta didik serta mempertimbangkan dalam 

mengembangkan berbagai lingkungan pendidikan. Demikian halnya dalam 

implementasi KTSP, harus memperhatikan lingkungan yang sangat berpengaruh 

terhadap siswa, di samping aspek-aspek lainnya.  

Adanya pengaruh lingkungan terhadap pembelajaran itu sangat penting 

dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran biologi yang menggunakan 

lingkungan sebagai salah satu sumber belajar. Penggunaan lingkungan dengan baik 

sebagai sumber belajar akan dapat memberikan gambaran langsung kepada siswa 

tentang pelajaran. Pendidikan di Indonesia akan dapat berkembang dengan baik dan 

mengalami kemajuan jika semua saling mendukung. Siswa, guru, orang tua, dan 

sarana pendidikan adalah faktor yang utama dalam pendidikan sehingga harus 

diperhatikan dan mengambil perannya masing-masing dengan baik. Guru 

merupakan faktor utama dalam pendidikan di sekolah yang memberikan 

pembelajaran kepada siswa, tetapi sebenarnya faktor siswa merupakan yang paling 

utama. Siswa harus bisa mengikuti pembelajaran dengan pola pikir yang kreatif dan 

aktif sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Pembelajaran tidak akan 

terpaku pada seorang guru tetapi pembelajaran akan berkembang dengan murid yang 

kreatif inilah salah satu tujuan KTSP. 

Orang tua dan sarana prasarana juga tidak boleh dilupakan. Orang tua harus 

bersikap aktif dalam membimbing anaknya ketika di rumah, salah satunya dengan 

memberikan fasilitas untuk belajar yang nyaman. Sarana dan prasarana tidak hanya 

dibutuhkan di rumah, sekolah harus mempunyai sarana dan prasarana yang memadai 

agar proses belajar mengajar sesuai yang diharapkan. 

Bagi guru ternyata pengembangan kurikulum KTSP masih membingungkan 

dari hasil observasi beberapa guru menyatakan bahwa perbedaan kelengkapan 
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sarana dan prasarana setiap sekolah menjadikan kualitas pelaksanaan pembelajaran 

Biologi dengan KTSP berbeda-beda. Hal itu seharusnya tidak menjadi masalah buat 

setiap sekolah khususnya guru, karena dalam (BNSP 2006a) KTSP dikembangkan 

sesuai dengan relevansinya oleh guru atau sekolah di bawah koordinasi dan 

supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama provinsi untuk 

pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan 

berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta 

memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan mengambil 

judul “Analisis Hambatan Proses Pembelajaran Biologi dan Cara Pemecahannya 

dalam Pelaksanaan KTSP bagi Guru Kelas X SMA  di Kabupaten Sragen”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi guru kelas X SMA di Kabupaten 

Sragen dalam proses pembelajaran biologi pada pelaksanaan KTSP? 

2. Bagaimanakah cara pemecahan hambatan-hambatan oleh guru kelas X SMA  di 

Kabupaten Sragen? 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul skripsi yang diajukan, 

maka diperlukan penjelasan yang terperinci, sebagai berikut. 

1. Hambatan 

Hambatan hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu 

atau keadaan yang menghambat atau menyulitkan dalam proses pembelajaran 

biologi pada pelaksanaan KTSP yaitu dalam penjabaran standar kompetensi, alat 

dan bahan, sumber belajar, organisasi waktu, penggunaan metode pembelajaran, 

identifikasi siswa, dan evaluasi pembelajaran. 

2. Pembelajaran Biologi 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembelajaran biologi adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar mata pelajaran biologi. 
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3. KTSP 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional 

yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (sekolah). 

Kurikulum ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur 

dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan 

silabus (BSNP 2006). 

4. Cara Pemecahan 

Cara pemecahan yang dimaksud dalam penelitian adalah upaya atau cara 

untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran biologi dengan 

sistem KTSP yang dilaksanakan di SMA. 

D. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi guru kelas X SMA di Kabupaten 

Sragen dalam proses pembelajaran biologi pada pelaksanaan KTSP. 

2. Untuk mengetahui cara pemecahan hambatan oleh guru kelas X SMA di 

Kabupaten Sragen dalam proses pembelajaran biologi pada pelaksanaan KTSP. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui hambatan yang dialami dan berbagai macam alternatif 

cara pemecahannya, maka akan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran biologi periode berikutnya, maupun untuk 

perencanaan dan pengembangan kurikulum oleh Kemendikbud. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah hubungan antara siswa dengan lingkungan belajar, 

sehingga siswa akan bisa belajar dari apa yang telah dia perbuat sehari-hari yang 

akan membuat siswa bertanya akan masalah yang telah dilaluinya yang akan 

dibawanya saat berada dalam lingkup proses belajar mengajar, sehingga akan 

tercipta suasana belajar yang lebih hidup (Mulyasa 2007).  

2. Ciri-ciri Pembelajaran 

Ciri-ciri pembelajaran adalah sifat atau keadaan yang khas dimiliki oleh 

kegiatan pembelajaran, dengan demikian ciri-ciri pembelajaran akan 

membedakan pembelajaran dengan kegiatan lain yang bukan pembelajaran. 

Menurut Mulyasa (2007), ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Mengalami dan eksplorasi. 

Siswa akan mengalami langsung proses pembelajaran dan menggali apa yang 

dimiliki untuk menemukan masalah yang sedang dihadapi. 

b. Interaksi. 

Adanya hubungan erat antara siswa dengan lingkungan belajar sehingga akan 

menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menghidupkan proses 

pembelajaran. 

c. Komunikasi. 

Komunikasi akan terjadi jika siswa benar-benar merasakan lingkungan belajar 

yang bagus yang akan menimbulkan rasa keingin tahuan yang tinggi. 

d. Refleksi. 

Dalam pembelajaran harus ada refleksi, siswa mengkilas balik apa yang telah 

mereka alami dari awal proses pembelajaran sehingga akan dapat diambil 

kesimpulan dari proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran sebaiknya siswa dituntut untuk mencari 

masalah sendiri dengan cara pengamatan langsung senada dengan pembelajaran 
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dalam ilmu biologi sehingga siswa akan bisa berinteraksi langsung dengan 

lingkungan. 

3. Tujuan Pembelajaran Biologi 

        Tujuan pembelajaran biologi adalah mengembangkan daya nalar untuk 

memecahkan konsep-konsep Biologi dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada di 

lingkungan sekitar (Endang 2009). 

4. Prinsip Pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses pengembangan potensi siswa 

sehingga dalam proses pembelajaran dibutuhkan prinsip yang kuat. Muslich 

(2007) menyatakan bahwa prinsip-prinsip proses belajar mengajar adalah 

sebagai berikut. 

a. Kegiatan yang berpusat pada siswa. 

b. Belajar melalui berbuat. 

c. Mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. 

d. Belajar sepanjang hayat. 

e. Belajar mandiri dan belajar bekerja sama. 

Prinsip-prinsip pembelajaran harus diterapkan dan ditanamkan pada diri 

siswa karena akan menjadi dasar utama siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Siswa akan menjadi pusat pembelajaran dengan mencari masalah 

sendiri dalam proses pengamatan langsung terhadap materi pembelajaran yang 

akan menjadikan siswa mengoptimalkan kecerdasannya, sehingga ketika 

masalah belum terselesaikan siswa akan saling bertanya dengan siswa lainnya, 

dengan demikian akan terjadi kerjasama yang baik dalam proses pembelajaran. 

B. Hambatan-hambatan dalam Proses Pembelajaran 

1.  Hambatan dalam Pembelajaran 

Hambatan dalam pembelajaran yang paling utama adalah pada guru,  

karena guru adalah salah satu faktor utama dalam pembelajaran. Guru dalam 

proses pembelajaran akan memberikan gambaran kepada siswa untuk 

memahami materi. Jika metode pembelajaran yang digunakan tidak cocok 

dengan keadaan siswa maka pembelajaran akan menjadi pasif sehingga prinsip 

pembelajaran yang berpusat pada siswa tidak dapat tercapai. 
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Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran adalah mengkondisikan 

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi siswa. Mulyasa 

(2007) menyatakan bahwa umumnya pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP 

mencakup tiga hal: a)  tes awal (pretest), b)  pembentukan kompetensi, c) tes 

akhir (postest). 

Hambatan yang  dialami oleh guru selain karena pemilihan metode dan 

model pembelajaran yang tidak sesuai dengan siswa adalah kondisi siswa itu 

sendiri. Guru dituntut untuk memberikan motivasi kepada siswa agar bisa aktif 

dalam proses pembelajaran. Menurut Ghulam dan Lisa (2011), pada dasarnya 

motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, menggarahkan 

dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Guru 

memerlukan persiapan atau perencanaan untuk memotivasi siswa, oleh karena 

itu guru harus bisa mengelola kelas dengan baik. 

Cara mengelola pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut (Muslich 

2007). 

a. Cara pengelolaan tempat belajar. 

Tempat belajar adalah salah satu faktor penting dalam pembelajaran yang 

akan mempengaruhi semangat belajar siswa. Sekolah harus memberikan 

tempat yang layak untuk belajar yang akan dikelola guru beserta siswa 

menjadi tempat belajar yang bersih, nyaman, dan memadai. 

b. Cara pengelolaan bahan pelajaran. 

Guru pada umumnya mempunyai cara pembelajaran yang berbeda-beda, 

seperti prinsip pembelajaran biologi guru harus menghubungkan bahan 

pembelajaran dengan lingkungan sekitar. 

c. Cara pengelolaan kegiatan dan waktu. 

Kegiatan dan waktu menjadi momok paling sulit bagi guru dalam 

pembelajaran, sebaiknya seorang guru bisa membagi waktu dengan baik 

dengan menyeimbangkan antara waktu teori dan praktikum. 
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d. Cara pengelolaan siswa. 

Siswa adalah pusat pembelajaran dalam KTSP. Menciptakan suasana rasa 

ingin tahu yang besar kepada siswa adalah cara yang paling efektif untuk 

membuat suasana kelas yang nyaman. 

e. Cara pengelolaan sumber belajar. 

Sumber belajar pada umumnya adalah buku. Guru bisa mengembangkan apa 

yang sudah ada di buku dengan menghubungkannya dengan kegiatan sehari-

hari. 

f. Cara pengelolaan perilaku mengajar. 

Sebagai guru yang profesional pasti akan bisa membedakan mana yang tidak 

atau perlu dilakukan, sehingga akan menimbulkan rasa yang nyaman bagi 

siswa untuk berkomunikasi dengan guru. 

Cara mengelola pembelajaran yang telah diuraikan di atas harus saling terkait, 

jika salah satu ada yang salah atau belum terkelola dengan baik akan 

mengakibatkan pengelolaan pembelajaran menjadi tidak seimbang. 

      Amin (2007) menengarai bahwa keuntungan yang bisa diraih guru dalam 

KTSP adalah keleluasaan memilih bahan ajar dan siswa diharapkan dapat 

mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan 

minatnya. Guru dapat memusatkan perhatian pada pengembangan potensi siswa 

dengan menyediakan aneka ragam kegiatan belajar mengajar dan sumber 

belajar. Guru diharapkan lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan 

ajar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswa. Sekolah 

dipacu untuk dapat menyusun program pendidikan sesuai dengan keadaan siswa 

dan sumber belajar yang tersedia. 

  2. Hambatan dalam Penerapan KTSP 

Hambatan utama dalam pengembangan kurikulum di sekolah terletak pada 

guru yang kurang kreatif atau karena satuan pendidikan yang belum mampu 

melaksanakan KTSP. Hal ini sebenarnya bisa diatasi sesuai dalam (BNSP 

2006a) bahwa Sekolah/Madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus 

secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah/madrasah-

madrasah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sama 

mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah/madrasah-
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madrasah dalam lingkup MGMP/PKG setempat. Di samping itu, penerapan 

kurikulum dalam kegiatan pembelajaran di sekolah juga sangat dipengaruhi 

oleh dukungan sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, terutama 

kondisi ruang pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, dan alat bantu 

pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan peristiwa yang melibatkan banyak elemen yang 

terangkai sistematik, oleh karena itu pembelajaran membutuhkan perencanaan 

yang matang dan sistematis agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan 

(Bachtiar 2010). Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak lepas dari peran 

guru sehingga jika guru ingin penerapan KTSP sesuai yang diharapkan maka 

perencanaan pembelajaran harus dipersiapkan dengan komponen-komponen 

silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sangat menuntut kesiapan guru dan 

sekolah dalam menghadapinya. Dalam hal ini Nugroho (2009) menyatakan 

bahwa  sebaik apapun sebuah kurikulum, jika tidak didukung oleh kesiapan 

guru dan sekolah maka semua itu akan sia-sia. Sosialisasi KTSP belum merata, 

sehingga banyak guru yang masih belum memahami dengan baik apa dan 

bagaimana cara mengimplementasikan KTSP, sehingga hasilnya masih sangat 

diragukan. Berkaitan dengan kenyataan tersebut seharusnya sebelum KTSP 

dilaksanakan, harus ditingkatkan dulu kesiapan guru dan sekolah dalam 

melaksanakan KTSP. 

Lemahnya implementasi KTSP sebenarnya dapat diminimalisir dengan 

keberadaan jaringan kurikulum. Teguh dan Ahmad (2010) mengemukakan 

bahwa jaringan kurikulum merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi 

keberagaman kemampuan dan meningkatkan akselerasi penyusunan kurikulum 

di daerah. Adanya jaringan kurikulum di setiap daerah diharapkan mampu 

membantu Pusat Kurikulum dan khususnya pihak dinas pendidikan 

kota/kabupaten serta sekolah dalam rangka pembaharuan kurikulum. 
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C.  Mata Pelajaran Biologi 

1. Pengertian Mata Pelajaran Biologi 

Biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang 

makhluk hidup. Memberikan pengetahuan kepada siswa akan kuasanya 

Tuhan sehingga dapat meningkatkan keimanan dan akhlaq siswa. 

 Ilmu pengetahuan lahir dari suatu rangkaian aktivitas akal manusia 

yang disusun secara sistematis. Semua yang dinamakan ilmu pengetahuan 

selalu memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu. Sifat dan ciri ilmu 

tersebut adalah memiliki objek, menggunakan metode, sistematis, universal, 

objektif, analitis, dan verifikatif (Ansori 2009). 

Objek kajian biologi sangat luas dan mencakup semua makhluk 

hidup. Karenanya, dikenal berbagai cabang Biologi yang mengkhususkan 

diri pada setiap kelompok organisme, seperti botani untuk mempelajari 

tumbuhan, zoologi untuk mempelajari hewan, dan mikrobiologi untuk 

mempelajari mikroorganisme. Berbagai aspek kehidupan dikupas tuntas 

melalui cabang Biologi seperti ciri-ciri fisik dipelajari dalam anatomi 

(tumbuhan, hewan maupun manusia), sedang fungsinya dipelajari dalam 

fisiologi. Hubungan antar sesame makhluk dan dengan alam sekitar dapat 

dipelajari dalam ekologi, dan mekanisme pewarisan sifat dipelajari dalam 

genetika. 

Salah satu alasan yang menonjol untuk mempelajari biologi adalah 

untuk mengetahui lebih banyak mengenai diri kita sendiri dan bumi yang kita 

huni. Keinginan untuk mengetahui merupakan tonggak kewujudan manusia. 

Jadi kita mempelajari biologi karena alasan yang sama dengan mengapa kita 

mempelajari Fisika, Matematika, Kimia, dan Pengetahuan Alam pendukung 

lainnya, untuk mengetahui segi yang lain tentang kehidupan dan bumi kita 

(BNSP 2006a). 

2.  Manfaat dan Tujuan Mata Pelajaran Biologi 

Berkembangnya suatu ilmu diharapkan memberikan kontribusi 

kepada kesejahteraan bagi kehidupan. Menurut Ansori (2009), dengan 

berkembangnya berbagai cabang biologi akan semakin bertambah besar 

peluang manfaat yang disumbangkan oleh biologi, antara lain. 
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a. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada diri seseorang yang 

dapat  diterapkan sebagai dasar untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

b. Memberikan pengetahuan akan berbagai sumber daya hayati yang 

bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 

c. Memberikan rangsangan pada manusia untuk melakukan diversifikasi 

pemanfaatan sumber daya hayati sehingga diperoleh sumber baru yang 

berbeda. 

d. Memberikan pengetahuan untuk melakukan konservasi terhadap sumber 

daya hayati agar tidak punah. 

Tujuan pembelajaran biologi adalah membentuk sikap positif 

terhadap biologi dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta 

mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Memupuk sikap ilmiah 

yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerjasama dengan 

orang lain, mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan 

menguji hipotesis melalui percobaan, serta mengkomunikasikan hasil 

percobaan secara lisan dan tertulis, mengembangkan kemampuan berpikir 

analitis, induktif, dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip 

biologi, mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling 

keterkaitannya dengan IPA lainnya serta mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap percaya diri, menerapkan konsep dan prinsip biologi 

untuk menghasilkan karya teknologi sederhana yang berkaitan dengan 

kebutuhan manusia, dan meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (BSNP 2006b). 

Manusia hidup di dunia ini harus menyadari pentingnya akan 

keseimbangan alam, manusia membutuhkan peran mahkluk hidup lainnya 

untuk hidup oleh karena itu kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian 

lingkungan yang ada diawali dengan mempelajari ilmu biologi yang jelas di 

dalamnya akan memberikan banyak penjelasan tentang alam kita. 

3.  Ruang Lingkup Mata Pelajaran Biologi di SMA  

Mata pelajaran Biologi di SMA/MA merupakan kelanjutan IPA di 

SMP/MTs yang menekankan pada fenomena alam dan penerapannya yang 
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meliputi aspek-aspek. Menurut BNSP (2006b) aspek-aspek ruang lingkup 

mata pelajaran biologi di SMA adalah sebagai berikut: 

a. Hakikat biologi, keanekaragaman hayati dan pengelompokan makhluk 

hidup, hubungan antarkomponen ekosistem, perubahan materi dan 

energi, peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. 

b. Organisasi seluler, struktur jaringan, struktur, dan fungsi organ 

tumbuhan, hewan dan manusia serta penerapannya dalam konteks sains, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

c. Proses yang terjadi pada tumbuhan, proses metabolisme, hereditas, 

evolusi, bioteknologi, dan implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi 

dan masyarakat. 

4. Pendekatan Belajar dalam Biologi 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran Biologi berorientasi 

pada siswa. Hanrahan (1998) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

seharusnya sudah tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa. 

Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator untuk siswa dan siswa berhak untuk 

mengembangkan pembelajaran dengan kreativitasnya. Pembelajaran akan 

menjadi menarik dan tidak monoton jika siswa bisa memanfaatkan keadaan 

pembelajaran, seperti dengan saling bertanya kepada temannya sehingga 

akan tercipta suasana lingkungan belajar yang aktif. Ada enam pertimbangan 

yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran Biologi, yaitu: 

a. Empat pilar pendidikan. 

Pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO ialah learning to do, 

learning to know, learning to be, and learning to live together. 

Pembelajaran tidak seharusnya berpusat pada guru saja tetapi siswa 

adalah pusat belajar sesungguhnya. Siswa harus digali potensi dan 

kemampuanya  (learning to do) dengan meningkatkan mobilitas 

kegiatan, sehingga siswa akan mempunyai rasa keingintahuan yang 

tinggi (learning to know). Kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dan 

sangat mementingkan peran siswa diharapkan akan bisa membuat siswa 

lebih kreatif (learning to be). Kekreatifan siswa akan memberikan 
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semangat belajar tinggi antar sesama siswa yang akan menjadikan proses 

pembelajaran lebih menarik dan efisien (learning to live together). 

b. Inkuiri. 

Belajar dengan inkuiri adalah hal penting dalam pembelajaran biologi 

agar siswa mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, siswa 

diperkenalkan langsung dengan pelajaran yang sedang dipelajari 

sehingga akan muncul pertanyaan-pertanyaan tak terduga yang membuat 

siswa mampu mengoptimalkan kemampuannya. 

c. Konstruktivisme. 

Para ahli pendidikan sepakat bahwa siswa akan bisa mengembangkan 

pola pikir belajarnya jika berinteraksi langsung dengan lingkungan 

sekitar. Pandangan konstruktivisme ini akan menjadikan siswa lebih 

efektif dalam belajar. Guru tidak lagi hanya mengunakan ceramah dan 

buku tetapi akan mengajak siswanya untuk belajar dengan lingkugan 

secara langsung. 

d. Sains, teknologi dan masyarakat. 

Merupakan suatu pendekatan terpadu yang harus ada dalam proses 

pembelajaran. Siswa diharapkan mampu membuat produk-produk 

teknologi baru yang bisa dikembangkan di lingkungan masyarakat secara 

langsung. 

e. Pemecahan masalah. 

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan manusia di dalam kehidupan 

sehari-hari merupakan kegiatan pemecahan masalah untuk memenuhi 

kebutuhannya. Atas dasar hal tersebut sejak dini anak sudah mulai dilatih 

untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya agar memiliki 

kemampuan-kemampuan yang bermanfaat bagi kehidupan dewasanya. 

Pembelajaran sains harus memberikan sumbangan terhadap terbentuknya 

kemampuan-kemampuan mengidentifikasi masalah dan merencanakan 

penyelidikan, memilih teknik, alat, dan bahan, mengorganisasi dan 

melaksanakan penyelidikan secara sistematik, menginterpretasikan dan 

mengevaluasi pengamatan dan hasil penyelidikan, dan mengevaluasi 

metode dan menyarankan perbaikan. 
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f. Pembelajaran biologi yang bermuatan nilai. 

Pembelajaran biologi yang hanya dilakukan di dalam kelas pasti tidak 

akan dapat menghasilkan nilai lebih dibandingkan pembelajaran dengan 

interaksi langsung dengan lingkungan. 

 

D.  KTSP 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan bentuk penyempurnaan 

dari Kurikulum 2004 atau yang juga sering disebut dengan KBK. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan mulai dianjurkan pemerintah sejak mulai 2006 

untuk dipakai sebagai kurikulum, sekolah dan guru berhak untuk merancang 

pembelajaran masing-masing sesuai dengan lingkungan dan sarana prasarana 

yang tersedia. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang 

disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum 

ini memberikan ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakan pada 

posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan guru (Maliki 

2009).  

Berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang 

dikembangkan BSNP. Mulyasa (2007) menyatakan bahwa pengembangan 

KTSP diserahkan kepada para pelaksana pendidikan (guru, kepala sekolah, 

komite sekolah, dan dewan pendidikan) untuk mengembangkan berbagai 

kompetensi pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) pada setiap 

satuan pendidikan, di sekolah dan daerah masing-masing. 

Keterlibatan guru dalam pelaksanaan KTSP adalah peran yang sangat 

utama, guru diberi keleluasaan penuh untuk mengatur dan mengunakan metode 

dengan kreativitasnya dalam proses pembelajaran. Kekreatifan guru dalam 

mengelola kelas harus didukung oleh semua aspek yang ikut di dalamnya tidak 

terkecuali oleh pihak sekolah dan siswa. Jika semua pihak saling memberi 

respon timbal balik yang baik pasti akan tercipta suasana pembelajaran yang 

atraktif dan efisien. Menurut Idha (2008), guru tidak hanya berperan sebagai 

penerima pembaruan kurikulum, namun ikut bertanggung jawab dan berperan 
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aktif dalam pembaruan pendidikan. Guru mengembangkan kreatifitas dalam hal 

pengelolaan kelas, sehingga tercipta suasana kelas yang komunikatif. 

Keterlibatan guru, kepala sekolah, masyarakat yang tergabung dalam 

komite sekolah dan dewan pendidikan dalam pengambilan keputusan akan 

membangkitkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap kurikulum, 

sehingga mendorong mereka untuk mendayagunakan sumber daya yang ada 

seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal (Mulyasa 2007). 

1. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional 

yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (sekolah). 

Kurikulum ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur 

dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan 

silabus (BSNP 2006a). Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite 

madrasah, mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan kerangka dasar 

kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di SD, SMP, 

SMA, dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di 

bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. 

Penyusunan KTSP yang dipercayakan pada setiap tingkat satuan 

pendidikan hampir senada dengan prinsip implementasi KBK (Kurikulum 2004) 

yang disebut Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah (KBS). Prinsip ini 

diimplementasikan untuk memberdayakan daerah dan sekolah untuk 

merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai pembelajaran sesuai 

dengan kondisi dan aspirasi siswa (Muslich 2007). Sehingga akan memberikan 

manfaat berarti bagi guru, siswa dan orang tua wali dalam pelaksanaana, guru 

akan bisa melihat dan mengoptimalkan sarana dan prasana yang sudah ada di 

sekolah dan tidak harus memiliki sarana yang belum dimiliki sekolah sehingga 

siswa dan orang tua wali tidak terbebani oleh biaya. 

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai Sistem Kurikulum Nasional 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan upaya untuk 

menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka 
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banyak dilibatkan diharapkan memiliki tanggungjawab yang memadai. 

Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem 

pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif  (Mulyasa 2007). Muslich 

(2007) mengemukakan bahwa sistem dalam KTSP mempunyai prinsip: a) 

kegiatan yang berpusat pada siswa, b) belajar melalui berbuat, c) 

mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial, d) 

belajar mandiri dan belajar kerjasama. 

Kegiatan yang berpusat pada siswa pada pelaksanaan KTSP adalah kunci 

terlaksananya pembelajaran yang tidak monoton. Siswa akan diberi kebebasan 

oleh guru untuk menunjukan kemampuannya dengan cara belajar melalui 

berbuat. Siswa dituntut untuk mencari masalah dalam masalah. Sebagai contoh 

ketika ada tugas seorang siswa hanya tidak mencari jawabannya tetapi harus 

mengerti bagaimana jawaban itu ada yang akan menimbulkan rasa keingintahuan 

yang tinggi. Saat siswa memiliki rasa keingintahuan yang tinggi siswa harus 

memaksimalkan kemampuan intelektual dalam dirinya seperti membaca buku 

atau mencari sumber-sumber jawaban. Ketika hal itu sudah dilaksanakan pasti 

siswa akan merasa kurang puas dan masalah itu akan dibawanya kedalam kelas 

sehingga saat proses pembelajaran akan terjadi hal yang menarik. Guru dan 

siswa akan saling bekerjasama dalam proses tanya jawab. Hal inilah yang 

menjadi alasan kenapa pembelajaran harus berpusat pada siswa. 

3. Karakteristik KTSP 

Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan 

satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, 

pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem 

penilaian. Beberapa karakteristik KTSP sebagai berikut: pemberian otonomi luas 

kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang 

tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis dan profesional, serta komite 

sekolah yang kompak dan transparan (Mulyasa 2007). 

a. Pemberian otonomi luas kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan 

KTSP memberikan kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai 

seperangkat tanggung jawab untuk mengembangan kurikulum menurut 

lingkungan sekolah tersebut dan sesuai dengan sarana dan prasarana yang 
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terdapat dalam sekolah tersebut. Sehingga sekolah akan bisa menggunakan 

dana dengan baik dan efisien menurut kebutuhan dan kemampuan sekolah 

tersebut. Melalui otonomi yang luas, sekolah dapat meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam 

pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan yang 

diambil secara proporsional, dan profesional. 

b. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi 

Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi 

masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi. Orang tua siswa dan masyarakat 

tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui 

komite sekolah, masyarakat, dan orang tua diharapkan bisa memberi masukan 

yang bermanfaat dalam segi pembangunan apa yang harus dilakukan atau 

memberikan saran yang menunjang proses pendidikan sehingga akan terjadi 

kekeluargaan yang erat dan akan menimbulkan suasana belajar yang nyaman. 

c.  Kepemimpinan yang demokratis dan profesional 

Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya 

kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan 

guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang 

memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah 

manajer pendidikan profesional yang ditugaskan oleh komite sekolah untuk 

mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. 

Guru-guru adalah pelaksananya yang harus mengutamakan kepentingan 

siswanya dan selalu menerima saran dari kepala sekolah yang selalu 

mengawasinya sehingga akan tercipta suasana demokratis di dalam sekolah 

tersebut. 

d.  Tim kerja yang kompak dan transparan 

Keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh 

kinerja yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam 

pendidikan. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak-

pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai posisinya masing-

masing untuk mewujudkan suatu “sekolah yang dapat dibanggakan” oleh 
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semua pihak. Tidak ada yang merasa menjadi seperti pahlawan sehingga tidak 

akan menimbulkan sikap iri antara satu dengan lainnya. 

4. Perbedaan KTSP dari KBK 

Kurikulum KTSP adalah sebuah usaha dari pemerintah untuk 

menyempurnakan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum KBK. Dalam KTSP 

proses pembelajaran tidak berpusat hanya pada guru saja seperti pada KBK, 

tetapi mengutamakan siswa sebagai pusat proses belajar mengajar sehingga 

siswa akan lebih kreatif. 

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang mendasar dalam KBK dan 

KTSP. Widuri (2008) menyatakan bahwa KTSP dan KBK menitik beratkan pada 

pencapaian standar kompetensi, yang membedakannya hanya pada kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan sekolah dan kepala sekolah mengembangkan KTSP dan silabus. 

Perbedaan KBK dan KTSP ada pada konsep, tujuan, landasan, dan ciri-

cirinya. Perbedaan yang perlu dijelaskan yaitu pada landasan dan ciri-ciri 

sebagai berikut (Widuri 2008). 

a. Perbedaan landasan kurikulum KBK dan KTSP 

Pada KBK, Pancasila sebagai landasan filosofi pengembangan 

kurikulum Nasional, TAP MPR No. IV/MPR/1999/BAB IVE, GBHN (1999-

2004) bab V tentang “Arah Kebijakan Pendidikan” , UU RI No. 22 Tahun 

1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas. 

Pada KTSP mempunyai landasan UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, 

dan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 

b. Perbedaan ciri-ciri kurikulum 

a. Ciri-ciri KBK  

- Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual 

maupun klasikal.  

- Berorientasi pada hasil belajar dan keragaman.  
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- Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode 

yang bervariasi.  

- Sumber belajar bukan dari guru saja, tetapi juga sumber belajar yang lain 

yang memenuhi unsur edukasi.  

- Penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau 

pencapaian suatu kompetensi.  

b. Ciri-ciri KTSP 

- KTSP memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan 

program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan 

peserta didik, sumber daya yang tersedia dan kekhasan negara.  

- Orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

- Guru harus mandiri dan kreatif. 

- Guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran.  

Kebebasan bagi guru untuk  memilih meode pembelajaran dalam 

implementasi KTSP sangatlah efektif karena guru akan dapat mempersiapkan 

pelaksanaan pembelajaran dengan lebih matang terlebih dahulu.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 September 2012 sampai dengan 

tanggal 24 September 2012 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gemolong, SMA 

Negeri 1 Sumberlawang, SMA Negeri 1 Plupuh, SMA Negeri 1 Sukodono, SMA 

Muhammadiyah 2 Gemolong, dan SMA Muhammadiyah 4 Sumberlawang. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru biologi kelas X SMA yang ada di 

Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sampel 

dalam penelitian ini adalah 10 orang guru biologi kelas X dari enam SMA yang ada 

di Kabupaten Sragen yang sudah menggunakan kurikulum KTSP sejak 2006. 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survei (menggunakan kueisioner dan 

wawancara sebagai alat penelitian) yang menggunakan pendekatan kualitatif, 

menunjukan bahwa pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan secara terencana untuk 

meneliti objek yang alami, apa adanya, dan dalam keadaan atau proses yang 

sebenarnya. (Arikunto 2006). Penelitian ini mengutamakan proses dan hasil, 

perhatian dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan pada bagaimana gejala 

tersebut muncul, dengan kata lain peneliti bukan mencari jawaban atas pertanyaan 

“apa” tetapi “mengapa”. Penelitian ini untuk mengetahui hambatan-hambatan yang 

dihadapi guru Biologi kelas X SMA di Kabupaten Sragen dalam melaksanakan 

proses pembelajaran biologi dan cara pemecahannya. 

D. Prosedur Penelitian 

1. Penyusunan Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini berupa angket/kueisioner. Penelitian ini 

menggunakan kueisioner dengan mempertimbangkan berbagai faktor yaitu 

waktu, jumlah data yang cukup banyak dan tersebar secara geografis. Dalam hal 

ini digunakan kueisioner tertutup dan terbuka. Kueisioner tertutup merupakan 
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bentuk kueisioner yang responden tinggal memilih jawaban dari alternatif 

jawaban yang sudah disediakan. Kuesioner tertutup digunakan untuk mengetahui 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran biologi 

pada pelaksanaan KTSP. Sedangkan kueisioner terbuka digunakan untuk 

mengetahui cara pemecahan yang dilakukan oleh guru. 

Langkah-langkah pembuatan kueisioner meliputi penyusunan kisi-kisi 

kueisioner yang dilanjutkan dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan dan bentuk 

jawaban yang diinginkan berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. Setiap 

pertanyaan tersedia dua alternatif jawaban dan satu kolom penjelasan, responden 

tinggal memilih salah satu jawaban dengan memberi tanda  cek (√) pada kolom 

yang telah tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan responden 

memberikan penjelasan lebih lanjut dari jawaban yang dipilih di kolom yang telah 

disediakan. 

2. Uji Coba Instrumen 

Sebelum kueisioner digunakan untuk penelitian, terlebih dahulu dilakukan 

uji coba. Uji coba dilakukan di luar sampel penelitian terhadap 10 orang 

responden. Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat validitas dan 

reliabilitasnya. 

a. Validitas Angket 

Validitas data diperoleh dengan menjumlahkan skor angka yang 

diperoleh dari jawaban pertanyaan pada angket yang diajukan pada responen. 

Validitas angket dianalisis menggunakan rumus korelasi produk momen, 

pengujian validitas dilakukan dengan cara menentukan validitas butir. 

Untuk mencari validitas masing-masing butir angket digunakan rumus 

korelasi moment product yang dikemukakan oleh Pearson (Arikunto 2006). 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)2}{𝑁 𝑌2 − ( 𝑌)2 
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi antara x dan y. 

N  = jumlah peserta. 

         x   = skor butir soal. 

y   = skor total. 
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Arikunto (2006). 

Selanjutnya nilai r hitung yang diperoleh, dibandingkan dengan nilai 

moment product di tabel, dengan taraf signifikansi 5%. Jika nilai r hitung > 

nilai r moment product di tabel, maka pertanyaan yang diuji adalah valid 

secara statistik.  

Hasil analisis validitas butir kueisioner “Hambatan Proses Pembelajaran 

Biologi dan Cara Pemecahannya dalam Pelaksanaan KTSP bagi Guru Kelas 

X SMA  di Kabupaten Sragen” disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil analisis validitas butir kueisioner hambatan proses 

pembelajaran biologi dan cara pemecahannya dalam pelaksanaan 

KTSP bagi guru kelas X SMA  di Kabupaten Sragen 

 

No Kriteria Jumlah Nomor Kuesioner 

1. Valid 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18,  19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 4 

b.  Reliabilitas Angket 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal consistency 

dengan teknik splits half yang dianalisis menggunakan rumus Spearman 

Brown. Butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

instrumen ganjil dan kelompok genap. Skor butirnya dijumlahkan sehingga 

menghasilkan skor total, selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan 

genap dicari korelasinya. 

Koefisien korelasi tersebut selanjutnya dimasukkan dalam rumus 

Spearman Brown yaitu. 

𝑟1 =
2rb

1 + 𝑟𝑏
 

Keterangan: 

           𝑟1 = reliabilitas instrumen. 

           rb  = indeks korelasi antara dua belahan instrumen. 

           Arikunto (2006). 

Selanjutnya nilai r hitung yang diperoleh dibandingkan dengan nilai 

moment product di tabel, dengan taraf signifikansi 1%. Jika nilai r hitung > 

nilai r moment product di tabel, maka pertanyan yang diuji adalah reliabel 
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secara statistik. Hasil analisis reliabilitas kueisioner menunjukan bahwa 

kueisioner untuk hambatan proses pembelajaran Biologi dan cara 

pemecahannya dalam pelaksanaan KTSP bagi guru kelas X SMA  di 

Kabupaten Sragen dengan mempunyai nilai r hitung sebesar 0,888 (Lampiran 

5 dan 6). Pada α = 1% dan n = 10 diperoleh r tabel sebesar 0,765. Karena r 

hitung untuk kueisioner > dari r tabel maka disimpulkan bahwa instrumen 

dalam penelitian ini reliabel. 

.  

E.  Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang analisis 

hambatan proses pembelajaran Biologi dan cara pemecahannya dalam pelaksanaan 

KTSP bagi guru kelas X SMA di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut. 

1. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh daftar SMA di Kabupaten 

Sragen dan data tentang nama guru biologi kelas X SMA di Kabupaten Sragen 

sebagai populasi penelitian yang diambil langsung ke sekolah yang akan diteliti. 

2. Metode Angket atau Kueisioner 

Angket dan kueisioner diberikan kepada guru kelas X sebagai alat 

pengumpul data pokok tentang hambatan proses pembelajaran biologi dan cara 

pemecahannya dalam pelaksanaan KTSP bagi guru kelas X SMA di Kabupaten 

Sragen, yang terbagi dalam tujuh faktor. Ketujuh faktor itu ialah penjabaran 

standar kompetensi, alat dan bahan, sumber belajar, organisasi waktu, 

penggunaan metode pembelajaran, identifikasi siswa, dan evaluasi pembelajaran.  

3.  Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan secara tatap muka di sekolah atau rumah dengan 

responden yaitu guru Biologi kelas X, untuk menggali lebih luas tentang 

hambatan proses pembelajaran biologi dalam pelaksanaan KTSP. 

 

F.  Metode Analisis Data 

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut. 

1. Menghitung skor yang diperoleh ke dalam  bentuk persentase. Teknik ini  sering 

disebut dengan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. 
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          Adapun rumus untuk analisis deskriptif persentase menurut Ali (1992) 

adalah:  

% =
𝑛

𝑁
𝑥100 

Keterangan: 

n  = nilai yang diperoleh responden 

N = nilai yang semestinya diperoleh responden 

% = persentase kesulitan/hambatan 

2. Menganalisis data penelitian menggunakan analisis persentase. Hasil perhitungan 

dalam bentuk persentase dimasukan kedalam tabel kriteria tingkat hambatan, 

kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan kueisioner dan memeriksa kelengkapannya.  

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang ditetapkan. 

Skor dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok perrnyataan ada 

hambatan dan tidak ada hambatan. Jika terdapat hambatan akan diberi skor 1 

dan jika tidak ada hambatan akan diberi skor 0. 

c. Memasukkan data ke dalam rumus deskriptif persentase. 

d. Membuat tabel rujukan /tabel kategori deskriptif persentase. 

Cara menyusun tabel kategori deskriptif persentase adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan persentase tertinggi  =  (1:1) x 100% = 100%  

2) Menetapkan persentase terendah =  (0:1) x 100% = 0%  

3) Menetapkan rentangan persentase  = 100% - 0% = 100%  

4) Menetapkan kelas interval              =  4  

5) Panjang kelas interval                     = 30 : 4 = 7,5/25% 

Tabel 2. Kriteria tingkat hambatan proses pembelajaran Biologi dan cara 

pemecahannya dalam pelaksanaan KTSP bagi guru kelas X SMA di 

Kabupaten Sragen 

 

Rentangan skor   Interval  Kriteria  

22,5 - 30   

15 - 22,4 

7,5 – 14,9 

0 – 7,4 

 75% < % ≤ 100%  

 50% < % ≤ 74,67%  

 25% < % ≤ 49,67%  

 0% < % ≤ 24,67% 

Sangat   tinggi  

Tinggi 

Sedang  

Rendah 
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3. Jawaban dari angket terbuka dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan cara 

pemecahan yang dilakukan oleh guru, sehingga dapat ditentukan alternatif 

pemecahannya. 

4. Hasil wawancara dianalisis secara deskriptif untuk membandingkan jawaban 

yang telah diperoleh melalui kueisioner. 

5. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian deskriptif, hambatan-hambatan 

apakah yang dihadapi guru-guru kelas X di SMA di Kabupaten Sragen dalam 

melaksanakan pembelajaran Biologi menggunakan KTSP dan bagaimanakah 

alternatif cara pemecahannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian meliputi hasil angket, wawancara, dan dokumentasi tentang 

hambatan proses pembelajaran Biologi dan cara pemecahannya dalam pelaksanaan 

KTSP bagi guru kelas X SMA di Kabupaten Sragen. Hasil penelitian ini berupa 

hambatan dan cara pemecahannya. Hambatan dalam pelaksanaan KTSP bagi guru 

kelas X SMA dibagi menjadi tujuh faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Penjabaran Standar Kompetensi  

 Hasil yang diperoleh dari data kueisioner tentang faktor penjabaran standar 

kompetensi disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah guru yang memiliki hambatan dalam menjabarkan standar    

 kompetensi Biologi kelas X SMA di Kabupaten Sragen 

  

Item Kemampuan Guru 

Jumlah guru 

memiliki

hambatan 

tidak 

memiliki 

hambatan 

1 Menjabarkan standar kompetensi menjadi 

silabus 
1 9 

2 Merencanakan pengalaman belajar 2 8 

3 Menjabarkan materi pokok pembelajaran 4 6 

4 Mengembangkan indikator 1 9 

Jumlah 8 32 

% 20 80 

*Hasil Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran  9 

 Hasil kueisioner menunjukkan hambatan dalam penjabaran standar 

kompetensi 20% guru menyatakan ada hambatan dan 80% guru menyatakan tidak 

ada hambatan. Secara keseluruhan hambatan dalam penjabaran kompetensi yang 

dialami guru biologi adalah 20% dan termasuk kategori hambatan rendah. 
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2. Alat dan Bahan 

 Hasil yang diperoleh dari data kueisioner tentang faktor alat dan bahan 

disajikan dalam Tabel 4.  

Tabel 4. Jumlah guru yang memiliki hambatan dalam ketersediaan alat dan  

 bahan 

 

Item Kemampuan Guru 

Jumlah guru 

Memiliki 

hambatan 

Tidak 

memiliki 

hambatan 

5 Ketersediaan alat dan bahan pendukung 

pembelajaran 
5 5 

6 Meyediakan dan menyiapkan alat dan bahan 

untuk kegiatan praktikum 
7 3 

Jumlah 12 8 

% 60 40 

*Hasil Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran  9 

 Hasil kueisioner menunjukkan hambatan dalam kesediaan alat dan bahan 

60% guru menyatakan ada hambatan dan 40% guru menyatakan tidak ada hambatan. 

Secara keseluruhan hambatan dalam alat dan bahan yang dialami guru biologi 

adalah 60% dan termasuk kategori hambatan tinggi. 

3. Sumber Belajar 

 Hasil yang diperoleh dari data kuesioner tentang faktor sumber belajar 

disajikan dalam Tabel 5.  

Tabel 5. Jumlah guru yang memiliki hambatan dalam sumber belajar Biologi Kelas 

X SMA di Kabupaten Sragen 

 

Item Kemampuan Guru 

Jumlah guru 

Memiliki 

hambatan 

Tidak 

Memiliki 

hambatan 

7 Memilih dan menggunakan media pengajaran 

misal powerpoint, charta, torso, lingkungan 

sekitar, dan spesimen asli 

4 6 
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8 Memberikan pengalaman belajar langsung di 

luar laboratorium 
3 7 

Jumlah 7 13 

% 35 65 

*Hasil Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran  9 

Hasil kueisioner menunjukkan hambatan dalam sumber belajar 35% guru 

menyatakan ada hambatan dan 65% guru menyatakan tidak ada hambatan. Secara 

keseluruhan hambatan dalam sumber belajar yang dialami guru biologi adalah 35% 

dan termasuk kategori hambatan sedang. 

4. Organisasi Waktu  

Hasil yang diperoleh dari data kueisioner tentang faktor organisasi waktu 

disajikan dalam Tabel 6.  

Tabel 6. Jumlah guru yang memiliki hambatan dalam mengorganisasi waktu proses 

pembelajaran Biologi kelas X SMA di Kabupaten Sragen 

 

Item Kemampuan Guru 

Jumlah guru 

Memiliki 

hambatan 

Tidak 

Memiliki 

hambatan 

9 Menentukan alokasi waktu untuk mempelajari 

materi 
4 6 

10 Melaksanakan dan mengkondisikan siswa dalam 

praktikum 
5 5 

11 Memberikan materi pembelajaran 3 7 

Jumlah 12 18 

% 40 60 

*Hasil Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran  9 

Hasil kueisioner menunjukkan hambatan dalam organisasi waktu 40% guru 

menyatakan ada hambatan dan 60% guru menyatakan tidak ada hambatan. Secara 

keseluruhan hambatan dalam organisasi waktu yang dialami guru biologi adalah 

40% dan termasuk kategori hambatan sedang. 

5. Penggunaan metode pembelajaran  
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Hasil kueisioner menunjukkan hambatan dalam penggunaan metode 

pembelajaran 40% guru menyatakan ada hambatan dan 60% guru menyatakan tidak 

ada hambatan. Secara keseluruhan hambatan dalam penggunaan metode 

pembelajaran yang dialami guru biologi adalah 40% dan termasuk kategori 

hambatan sedang. 

Hasil yang diperoleh dari data kueisioner tentang faktor penggunaan metode 

pembelajaran disajikan dalam Tabel 7.  

Tabel 7. Jumlah guru yang memiliki hambatan dalam penggunaan metode  

pembelajaran Biologi kelas X SMA di Kabupaten Sragen 

Item Kemampuan Guru 

Jumlah guru 

Memiliki 

hambatan 

Tidak 

Memiliki 

hambatan 

12 Memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 
4 6 

13 Menggunakan metode yang menuntut siswa 

bekerjasama sehingga dapat mengintegrasikan 

siswa ke dalam kelompok-kelompok yang 

efektif 

7 3 

14 Menggunakan metode yang menuntut siswa 

melakukan pengamatan 
5 5 

15 Memilih dan memperagakan model 

pembelajaran 
2 8 

16 Mengkaitkan materi dengan dunia nyata 2 8 

Jumlah 20 30 

% 40 60 

*Hasil Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran  9 

f.  Mengidentifikasi siswa 

Hasil yang diperoleh dari data kueisioner tentang penggunaan metode 

pembelajaran disajikan dalam Tabel 8.  
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Tabel 8. Jumlah guru yang memiliki hambatan dalam mengidentifikasi prestasi 

siswa kelas X SMA di Kabupaten Sragen 

Item Kemampuan Guru 

Jumlah guru 

Memiliki 

hambatan 

Tidak 

Memiliki 

hambatan 

17 Mengarahkan siswa pada pokok masalah 

sehingga tercipta kondisi siswa yang aktif 

membangun pengetahuannya sendiri 

6 4 

18 Membimbing dan mengelola siswa dalam kelas 

besar yang minimal terdapat 20 siswa 
5 5 

19 Membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga 

dapat meningkatkan keaktifan dan kreatifitas 

siswa 

4 6 

20 Mendeteksi karakeristik siswa sehingga guru 

dapat memberikan pelayanan menurut perbedaan 

individual siswa 

5 5 

Jumlah 20 20 

% 50 50 

 

Hasil kueisioner menunjukkan hambatan dalam mengidentifikasi siswa 50% 

guru menyatakan ada hambatan dan 50% guru menyatakan tidak ada hambatan. 

Secara keseluruhan hambatan dalam mengidentifikasi siswa yang dialami guru 

biologi adalah 50% dan termasuk kategori hambatan tinggi. 

g. Evaluasi Pembelajaran  

Hasil yang diperoleh dari data kueisioner tentang evaluasi pembelajaran 

disajikan dalam Tabel 9.  

 

 

 

 

 

*Hasil Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran  9 
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Tabel 9. Jumlah guru yang memiliki hambatan dalam evaluasi pembelajaran Biologi 

kelas X SMA di Kabupaten Sragen 

Item Kemampuan Guru 

Jumlah guru 

Memiliki 

hambatan 

Tidak 

Memiliki 

hambatan 

21 Menyusun kisi-kisi penilaian 0 10 

22 Menyusun/mengembangkan instrumen tes 

maupun non tes 
0 10 

23 Menentukan jenis tagihan 1 9 

24 Mengolah hasil tes dengan menggunakan ranah 

kognitif 
0 10 

25 Mengolah hasil tes dengan menggunakan ranah 

afektif 
2 8 

26 Mengolah hasil tes dengan menggunakan ranah 

psikomotorik 
2 8 

27 Memberikan penugasan yang berkaitan dengan 

life skill siswa 
4 6 

28 Melakukan penilaian portofolio dan penilaian 

performans 
3 7 

29 Memberikan tindak lanjut (remidi dan 

pengayaan) dari hasil evaluasi 
5 5 

30 Mengetahui tingkat ketercapaian hasil belajar 

siswa 
3 7 

Jumlah 20 80 

% 20 80 

*Hasil Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran  9 

Hasil kueisioner menunjukkan hambatan dalam evaluasi pembelajaran 20% 

guru menyatakan ada hambatan dan 80% guru menyatakan tidak ada hambatan. 

Secara keseluruhan hambatan dalam evaluasi pembelajaran yang dialami guru 

biologi adalah 20% dan termasuk kategori hambatan rendah. 

Rangkuman mengenai hambatan proses pembelajaran biologi dalam 

pelaksanaan KTSP bagi guru kelas X SMA di Kabupaten Sragen dapat ditunjukkan 

pada gambar 1. 



33 
 

 

 

Gambar 1. Histogram rangkuman hambatan proses pembelajaran Biologi dalam   

pelaksanaan KTSP bagi guru kelas X SMA di Kabupaten Sragen 

 

Berdasarkan histogram di atas, persentase tertinggi terdapat pada kategori alat 

dan bahan sebesar 60% dan persentase terendah pada kategori penjabaran 

kompetensi dan evaluasi pembelajaran sebesar 20%. Secara umum, hasil 

perhitungan yang diperoleh dari data kuesioner menunjukkan hambatan yang 

dihadapi oleh guru-guru Biologi kelas X dalam proses pembelajaran pada 

pelaksanaan KTSP di SMA se-Kabupaten Sragen rata-rata sebesar 33% dan 

termasuk kategori sedang.  
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Untuk melengkapi data yang diperoleh dari kuesioner maka dilakukan juga 

wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan semua responden yang terdiri dari 10 

guru, hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran 13. Dari hasil kuesioner dan 

wawancara dapat ditemukan upaya pemecahan masalah oleh guru, dapat disajikan 

pada Tabel 10. 

Berdasarkan kueisioner terbuka dan wawancara diperoleh data mengenai 

upaya-upaya yang telah dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan yang 

dihadapi. Hasil yang diperoleh dari data kuesioner terbuka da wawancara disajikan 

dalam Tabel 10.  

Tabel 10. Rekap hasil kueisioner dan wawancara cara mengatasi hambatan proses 

pembelajaran Biologi dalam pelaksanaan KTSP bagi guru kelas X SMA 

di Kabupaten Sragen 

No. Kategori Usaha yang Dilakukan 

1 Penjabaran standar 

kompetensi 

a. Membuat silabus sesuai dengan kondisi sekolah 

mengacu pada silabus yang dibuat pemerintah. 

b. Memberikan pengalaman belajar pada siswa 

dengan memberikan tugas sebelum memulai 

materi. 

c. Menjabarkan materi dengan menghubungkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Indikator dikembangkan sesuai dengan keadaan 

sekolah. 

2 Alat dan bahan a. Memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai 

laboratorium alam. 

b. Memilih materi pelajaran yang bisa dilaksanakan 

di laboratorium dengan melihat alat dan bahan 

yang tersedia di laboratorium. 

c. Mengusulkan agar sekolah mengajukan surat 

permohonan kepada diknas untuk melengkapi atau 

membuat laboratorium. 

d. Penugasan untuk siswa agar membawa bahan 

untuk praktikum. 

e. Mempekerjakan tenaga dari TU untuk menjadi 

laboran. 

 

3 Sumber belajar a. Memanfaatkan sarana media yang sudah ada 

dengan optimal. 

b. Memanfaatkan buku bacaan yang ada di 

perpustakaan. 

c. Memberikan pembelajaran nyata kepada siswa 

dengan mengajak siswa menuju objek 
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sesungguhnya. 

d. Memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. 

4 Organisasi waktu a. Penyederhanaan materi belajar. 

b. Memilih materi pelajaran yang perlu 

dipraktikumkan. 

c. Mengusulkan kepada sekolah untuk menambah 

jam pelajaran biologi. 

d. Memberikan tugas kepada siswa agar siswa lebih 

bisa memahami materi. 

e. Mengajak siswa untuk belajar di lingkungan diluar 

jam sekolah. 

f. Membagi siswa dalam kelompok dan memberikan 

buku pedoman kepada setiap kelompok untuk 

mengoptimalkan waktu praktikum. 

5 Penggunaan 

metode 

pembelajaran  

a. Menggunakan metode yang bervariasi. 

b. Memberikan rasa kekeluargaan kepada siswa. 

c. Siswa diajak untuk melakukan pengamatan 

langsung di lingkungan sekolah. 

d. Memanfaatkan dengan optimal sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah untuk menerapkan 

menggunakan model pembelajaran yang dipilih. 

e. Memberikan kepercayaan kepada siswa untuk 

berkreasi. 

f. Guru berperan sebagai fasilitator bukan sebagai 

pembicara utama. 

6 Mengidentifikasi 

siswa 

a. Memberikan peran utama pembelajaran kepada 

siswa dan guru hanya sebagai penengah jika ada 

materi yang menyimpang. 

b. Menciptakan suasana kekeluargaan dengan cara 

memberikan siswa keleluasaan untuk bertanya dan 

membantu menjawab. 

c. Memberikan penugasan kepada siswa agar bisa 

menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari. 

d. Membagi rata kemampuan siswa ketika pembagian 

kelompok dengan melihat dari kemampuan siswa. 

7 Evaluasi 

pembelajaran 

a. Membuat kisi-kisi sesuai dengan materi yang telah 

diajarkan 

b. Dalam mengembangkan instrumen disesuaikan 

dengan kisi-kisi yang sebelumnya telah dibuat. 

c. Ranah afektif dapat diolah dengan bantuan buku 

harian siswa. 

d. Ranah psikomotorik juga dapat diolah dengan 

bantuan buku harian siswa agar bisa melihat sikap 

sehari-hari siswa yang akan dinilai. 

e. Memberikan tugas rumah yang menuntut siswa 

untuk lebih terampil dalam menyelesaikan tugas 

untuk menambah life skill siswa. 
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f. Mengamati dan membenarkan siswa ketika 

melakukan praktikum. 

g. Menugasi siswa untuk membuat laporan dan 

presentasi setelah praktikum. 

h. Memberikan motivasi lebih kepada siswa yang 

masih kurang minat belajarnya. 

i. Melaksanakan program remidi dan pengayaan. 

j. Melakukan analisis hasil penilaian untuk melihat 

kemampuan siswa. 

 

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan 

yang dihadapi, dalam penjabaran standar kompetensi guru tidak terlalu mengalami 

hambatan itu terbukti dari hasil kueisioner yang menunjukkan kategori rendah, guru 

merasa dalam menjabarkan materi pokok yang paling sulit, karena masih banyak 

sekolah yang minim jam pelajaran Biologi yang membuat guru tidak bisa 

menjabarkan materi secara utuh (Lampiran 12). Hambatan dalam penjabaran 

kompetensi dasar diperkuat dengan hasil wawancara bahwa pelaksanaan 

pembelajaran biologi dengan menggunakan kurikulum KTSP menurut beberapa 

guru masih menjadi hambatan itu terbukti dengan 30% guru yang merasa masih 

mengalami hambatan (Lampiran 13). Kebanyakan guru yang mengalami hambatan 

itu dikarenakan masalah pada sarana dan prasarana di sekolah yang masih terbatas 

yang berpengaruh kepada kreativitas guru untuk melakukan pembelajaran. 

Kebutuhan alat dan bahan masih menjadi hambatan bagi guru dikarenakan 

minimnya alat dan bahan yang ada di sekolah yang mengakibatkan tidak semua 

materi yang seharusnya dipraktikumkan dapat dilaksanakan. Guru memilih materi 

pelajaran dengan melihat alat dan bahan yang ada di laboratorium dan mengganti 

materi yang tidak bisa dipraktikumkan dengan demo atau presentasi. Laboran 

sebagai pembantu guru dalam proses praktikum juga menjadi masalah bagi para 

guru karena masih ada sekolah yang belum memiliki laboran yang berpengaruh pada 

persiapan proses praktikum, akan tetapi guru sudah bisa mengatasi masalah ini 

dengan memberikan jadwal piket kepada siswa sebelum praktikum dimulai untuk 

menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum. Hal ini dapat 

diperkuat juga dengan hasil wawancara bahwa hambatan dalam hal sarana dan 

prasarana laboratorium, guru masih mengeluhkan dengan minimnya laboran yang 

membantu proses praktikum dan 60% guru masih menyatakan belum ada laboran di 

sekolah (Lampiran 13). Untuk mengatasi hal ini menurut para guru, yaitu dengan 
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membuat jadwal piket siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan sebelum 

praktikum dimulai. 

Terbatasnya sumber belajar tidak lepas dari sarana dan prasarana di sekolah 

yang masih kurang sehingga sumber belajar untuk siswa menjadi terbatas. Guru 

mengeluhkan tentang buku pegangan yang dipakai oleh siswa, karena masih banyak 

siswa yang belum mempunyai buku pegangan Biologi dikarenakan faktor biaya dan 

masih minimnya buku pegangan yang ada di perpustakaan. Sekolah sudah berupaya 

untuk melengkapi buku yang ada di perpustakaan dengan meminta bantuan kepada 

pemerintah dan guru berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan 

rangkuman pelajaran kepada siswa untuk dipelajari di rumah sebelum materi 

diajarkan. Hambatan dalam sumber belajar diperkuat dengan hasil wawancara yang 

menyatakan bahwa media pembelajaran guru lebih memilih media powerpoint 

sebagai media yang paling efektif karena dalam powerpoint bisa menampilkan 

gambar, video, dan bahkan sumber-sumber dari berbagai referensi. Sebanyak 70% 

guru memilih media powerpoint (Lampiran 13). Tetapi masih ada guru yang 

mengeluhkan tentang penggunaan media powerpoint dikarenakan minimnya LCD 

projektor, sehingga tidak setiap saat guru bisa menggunakannya. Guru yang 

mengajar di sekolah yang masih minim sarana LCD projektor memanfaatkan media 

alam sekitar lingkungan sekolah dan rumah, media ini sebenarnya juga tidak kalah 

efektif dengan powerpoint bahkan dengan media asli dari lingkungan siswa dapat 

mengenal secara langsung materi yang sedang dipelajari. 

Hal pengorganisasian waktu ada beberapa sekolah yang masih minim jam 

pelajaran Biologi yaitu hanya 2 jam pelajaran sehingga dalam proses pembelajaran 

tidak efektif mengingat materi Biologi yang cukup banyak. Guru berusaha untuk 

mengatasi masalah ini dengan berbagai cara dan yang paling sering digunakan yaitu 

dengan menyederhanakan materi dan memberikan tugas kepada siswa di rumah agar 

siswa bisa lebih mendalami materi. Hambatan dalam organisasi waktu diperkuat 

dengan hasil wawancara yang menyatakan alokasi waktu pembelajaran masih 

menjadi masalah buat para guru, masih banyak guru yang menyatakan kurang dalam 

pemberian jam pelajaran Biologi oleh sekolah. Jam pelajaran yang diberikan sekolah 

ada yang hanya 2 jam, sehingga guru mengeluhkan tentang kurangnya waktu dalam 
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penjabaran materi sehingga guru perlu melakukan jam tambahan diluar jam sekolah 

atau memberi tugas agar siswa bisa lebih mendalami materi di rumah.  

Hal penggunaan metode pembelajaran masih terkendala dengan sarana dan 

prasarana di sekolah. Guru masih menyesuaikan metode yang digunakan dengan 

kemampuan fasilitas yang ada di sekolah sehingga penerapan metode pembelajaran 

masih belum maksimal. Pengunaan model pembelajaran dengan powerpoint 

dipandang guru lebih efektif tetapi masih ada guru yang mengeluhkan karena LCD 

projektor yang masih terbatas di sekolah, sehingga tidak selalu bisa menampilkan 

slide powerpoint. Guru yang mengajar di sekolah yang masih memiliki sarana dan 

prasarana yang kurang berusaha mengatasi masalah ini dengan berupaya 

mengoptimalkan sarana yang ada. Hambatan dalam penggunaan metode 

pembelajaran diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa memilih 

pendekatan dan metode pembelajaran. Kebanyakan guru memilih metode ceramah 

dan tanya jawab (Lampiran 13). Metode ceramah dan diskusi/tanya jawab mudah 

dalam penerapannya walaupun sarana dan prasarana di sekolah masih kurang 

menjadikan metode tersebut yang paling sering digunakan oleh guru, dibandingkan 

dengan praktikum, observasi, dan demonstrasi yang membutuhkan sarana dan 

prasarana yang lebih banyak.  

 Inkuiri menjadi pilihan kebanyakan guru, bahwa 50% guru memilih inkuiri 

dalam hal penggunaan pendekatan pembelajaran (Lampiran 13). Inkuiri lebih efektif 

dalam penerapanya karena inkuiri menjadikan peran siswa dalam pembelajaran 

adalah mencari dan menemukan sendiri konsep pembelajaran, sedangkan guru 

berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar sehingga siswa 

akan lebih kreatif. Hal yang menghambat penerapan pendekatan inkuiri hanya dalam 

pengorganisasian waktu, kebanyakkan guru sudah tidak bermasalah dengan 

pelaksanaan pendekatan inkuiri karena jam pelajaran yang diberikan sekolah juga 

sudah mencukupi.  

Masih banyak siswa yang bersikap tertutup dan kurang aktif dalam proses 

pembelajaran menjadikan hambatan untuk mengidentifikasi siswa. Kebanyakan guru 

masih mengalami kesulitan karena latar belakang siswa yang berbeda-beda dan input 

siswa yang masih rendah. Sekolah yang memiliki input siswa yang tinggi proses 

belajar mengajar lebih aktif dan akan terjadi komunikasi pembelajaran yang baik 
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antara guru dengan siswa, sedangkan sekolah yang memiliki input siswa yang 

rendah akan sulit menimbulkan situasi pembelajaran yang aktif karena dari siswa 

sendiri belum mempunyai kesadaran dalam belajar. 

Hal evaluasi pembelajaran untuk mengolah hasil dengan ranah kognitif guru 

tidak mengalami kesulitan sama sekali dikarenakan penilaian bisa dilakukan dari 

hasil rekap nilai siswa yang sudah ada, tetapi guru masih kesulitan dalam mengolah 

hasil tes dengan ranah afektif dan psikomotorik karena guru sendiri tidak 

memungkinkan untuk mengawasi siswa satu persatu sehari-hari. Untuk mengatasi 

masalah ini beberapa guru menemukan cara, yaitu dengan membuat buku harian 

siswa untuk mendata aktivitas sehari-hari siswa, sehingga guru dapat mengamati 

perkembangan siswa. 

Berbeda halnya dengan hasil wawancara yaitu, evaluasi pembelajaran 70% 

guru menyatakan masih belum memuaskan (Lampiran 13). Guru menyatakan faktor 

kesadaran siswa yang paling mempengaruhi hasil evaluasi pembelajaran, itu terbukti 

dengan pernyataan guru bahwa sekolah yang lebih banyak mempunyai siswa dengan 

input rendah maka kesadaran siswa untuk belajar menjadi rendah.  

 

B. Pembahasan 

Menurut analisis hasil kueisioner, diketahui bahwa guru-guru Biologi kelas 

X di SMA Negeri se-Kabupaten Sragen dalam melaksanakan proses pembelajaran 

Biologi dengan menggunakan kurikulum KTSP mengalami hambatan dalam 

kategori sedang dengan rata-rata persentase 33% .  

Faktor-faktor penghambat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penjabaran Standar Kompetensi 

Hasil kueisioner menunjukkan hambatan yang dialami guru dalam 

penjabaran standar kompetensi sebesar 20% termasuk dalam kategori hambatan 

rendah. Hambatan yang dialami untuk menjabarkan standar kompetensi menjadi 

silabus adalah beberapa standar kompetensi masih sulit untuk dijabarkan menjadi 

silabus misalnya, standar kompetensi dalam materi bakteri masih belum bisa 

dikembangkan dengan rinci di dalam RPP.  

Seharusnya hal ini bisa diatasi dengan kreativitas guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, dalam (BNSP 2006a) menyatakan bahwa sudah ada prinsip 



40 
 

 

pengembangan silabus yaitu: a) ilmiah, artinya keseluruhan materi dan kegiatan 

benar dan dipertanggungjawabkan, b) relevan, artinya cakupan, kedalaman, tingkat 

kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat 

perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual siswa, c) sistematis, 

artinya komponen RPP saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai 

kompetensi, d) konsisten, artinya adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) 

antara komponen RPP, e) memadai, artinya komponen RPP cukup untuk menunjang 

pencapaian kompetensi dasar, f) aktual dan kontekstual, artinya komponen RPP 

memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan 

nyata, g) fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi 

keragaman siswa, guru, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan 

masyarakat, h) menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah 

kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor). 

Hambatan dalam merencanakan pengalaman belajar adalah keterbatasan 

sarana untuk melaksanakan praktikum dan masih kurangnya fasilitas penunjang 

untuk mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa. Agung (2008) menyatakan 

bahwa perencanaan pengalaman belajar bagi siswa harus dimulai dari kelas-kelas 

awal (kelas X), harus ditanamkan sikap positif terhadap pembelajaran dengan 

penguasaan konsep-konsep. Sikap positif dalam pembelajaran pada kelas-kelas awal 

merupakan syarat meningkatnya minat siswa di kelas, sehingga guru harus kreatif 

dalam merencanakan pembelajaran walau minim sarana dan prasarana. 

Hambatan dalam menjabarkan materi pokok pelajaran adalah jam pelajaran 

masih kurang, materi terlalu banyak, tingkat kecerdasan siswa tidak sama, dan siswa 

tidak semuanya memiliki buku pegangan. Sedangkan hambatan dalam 

mengembangkan indikator adalah beberapa indikator masih sulit untuk 

dikembangkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga guru hanya bisa 

mengembangkan indikator sesuai dengan keadaan sekolah.  

Untuk mengatasi hambatan dalam penjabaran kompetensi, guru yang 

mengalami hambatan telah melakukan upaya antara lain: guru mengoptimalkan 

semua sarana yang dimiliki sekolah agar bisa mengembangkan kompetensi,  guru 

menggunakan lingkungan sekitar sekolah untuk mendapatkan pengalaman belajar 

siswa, guru membagi siswa ke dalam kelompok yang adil, yaitu membagi kelompok 
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dengan seimbang antara yang memiliki kecerdasan lebih dan kurang, sehingga siswa 

yang memiliki kecerdasan kurang bisa dibantu oleh siswa dengan kecerdasan yang 

lebih, guru memberikan tugas rumah agar minimnya buku pegangan siswa bisa 

diatasi dengan mencari dari sumber lain seperti internet, koran dan buku bacaan di 

perpustakaan, dan guru harus kreatif dalam mengembangkan RPP dalam 

pembelajaran.  

Pengembangan RPP harus memperhatikan minat peserta didik terhadap 

materi dan kompetensi dasar. Dalam hal ini, guru jangan hanya berperan sebagai 

penyaji yang hanya memberikan materi pelajaran, tetapi juga harus berperan sebagai 

motivator yang dapat membangkitkan gairah dan nafsu belajar, mendorong peserta 

didik untuk belajar dengan menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar 

yang sesuai (Mulyasa 2008). 

Hambatan dalam penjabaran kompetensi ini terjadi karena berbagai faktor, 

silabus yang diberikan pemerintah masih diartikan salah oleh sebagian guru, masih 

banyak guru yang menggunakan silabus dari pemerintah sebagai silabus paten dan 

tidak dikembangkan lagi. Silabus yang dibuat pemerintah sebenarnya hanya sebagai 

acuan dasar bagi guru dan guru berhak untuk mengembangkan silabus yang ada.  

Setelah wawancara kepada para guru ternyata faktor sarana dan prasarana 

yang paling menghambat dalam penjabaran kompetensi, karena saat guru ingin 

mengembangkan kompetensi dan indikator pembelajaran sarana yang dibutuhkan 

tidak ada seperti pada kelengkapan LCD projektor, guru membutuhkan LCD 

projektor untuk memutar animasi atau CD pembelajaran sehingga pengembangan 

silabus akan menjadi terbatas. Sebagian guru juga sudah menyarankan dalam 

mengatasi hal ini guru berupaya mengoptimalkan semua sarana yang ada di sekolah 

dan memanfatkan pertemuan MGMP untuk saling menemukan jalan keluar yang 

akan dilakukan jika terjadi sebuah hambatan.  

Penyusunan silabus dilaksanakan bersama-sama oleh guru kelas/mata 

pelajaran, kelompok guru kelas/mata pelajaran, atau kelompok kerja guru 

(PKG/MGMP) pada tingkat satuan pendidikan untuk satu sekolah atau kelompok 

sekolah dengan tetap memperhatikan karakteristik maing-masing sekolah (Muslich 

2007). 
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2. Alat dan Bahan 

Hasil kueisioner menunjukkan hambatan yang dialami guru dalam 

menyediakan alat dan bahan tergolong kategori tinggi dengan persentase sebesar 

60%. Berdasarkan hasil angket kueisioner hambatan yang dialami guru dalam 

menyediakan alat dan bahan pendukung pembelajaran adalah ketersediaan LCD 

projektor yang masih terbatas, keterbatasan fasilitas sumber belajar seperti buku, alat 

dan bahan di laboratorium masih terbatas, dan ada beberapa peralatan dan bahan 

yang terkadang bekerja kurang maksimal karena kerusakan dan kurang perawatan. 

Hal hambatan dalam menyediakan dan menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan 

praktikum adalah terbatasnya alat dan bahan untuk kegiatan praktikum, sekolah 

tidak mempunyai laboran, banyak alat yang sudah rusak dan bahan yang sulit dicari, 

dan bahkan ada sekolah yang belum mempunyai laboratorium. Hal ini diperkuat dari 

hasil wawancara yang menunjukkan hanya 40% sekolah yang mempunyai laboran 

dan 60% belum mempunyai laboran (Lampiran 13). 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan khususnya proses pembelajaran, 

sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu sarana 

dan prasarana pendidikan merupakan faktor penting dalam menunjang proses belajar 

mengajar (Joko 2007). 

Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

kebutuhan alat dan bahan ialah dengan mengoptimalkan sarana yang ada, meminta 

siswa untuk membawa bahan praktikum yang bisa diperoleh dari lingkungan sekitar, 

bekerjasama dengan pihak tata usaha untuk membantu menyiapkan alat dan bahan 

yang akan dipakai untuk praktikum, dan memanfaatkan media alam sekitar sekolah 

untuk melakukan praktikum. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 

menjadi hal penting bagi proses pembelajaran karena dapat membuat proses 

pembelajaran lebih menarik dan berkembang (Lantip 2005). Hambatan dalam 

menyediakan alat dan bahan diperkuat dengan hasil wawancara, yaitu guru yang 

terhambat dengan tidak adanya laboratorium sebanyak 60% dan yang tidak 

terhambat 40% (Lampiran 13). Guru yang tidak merasa terhambat telah melakukan 

berbagai upaya antara lain: mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang 
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telah tersedia di sekolah, menugaskan pada siswa untuk membawa alat dan bahan 

dari rumah yang dibutuhkan dalam pembelajaran, mengganti praktikum dengan 

metode demonstrasi, memanfaatkan media alam sekitar, misalnya di halaman, sawah 

atau kebun. 

Meskipun ada beberapa guru yang tidak merasa terhambat jika tidak ada 

laboratorium, tetapi sebenarnya keberadaan laboratorium sangatlah diwajibkan oleh 

pemerintah. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 

42 ayat 2 bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana, seperti ruang 

laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan 

(Asep 2007). 

  Berdasarkan upaya yang telah dilakukan guru yang tidak mengalami 

kesulitan tersebut, peneliti memberikan saran kepada guru yang masih mengalami 

kesulitan untuk berpikir kreatif dalam proses belajar mengajar dengan keterbatasan 

alat dan bahan. Pekerjaan seseorang dapat dikatakan efektif apabila dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria 

tersebut dapat dilihat dari kemampuannya dalam membuat sesuatu yang benar, 

menkreasikan alternatif-alternatif, mengoptimalkan berbagai sumber belajar, dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran (Mulyasa 2008).  

3. Sumber Belajar 

Hasil kueisioner menunjukkan hambatan yang dialami guru dalam sumber 

belajar memperoleh persentase sebesar 35% dan dapat dikategorikan tingkat 

hambatan rendah. Dalam hal memilih dan menggunakan media pengajaran kesulitan 

yang dialami adalah dalam keterbatasan media pembelajaran seperti proyektor, torso 

dan kurangnya preparat basah atau spesimen asli yang ada di sekolah. Dalam hal 

memberikan pengalaman belajar langsung di luar laboratorium adalah terbatasnya 

dana dan waktu apabila melaksanakan pembelajaran di luar sekolah. Sitepu (2008) 

menyatakan bahwa belajar berbasis aneka sumber (bebas) merupakan strategi 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan dengan 

melakukan interaksi dengan beraneka macam sumber belajar termasuk orang dan 

lingkungan sekitar. 

Berdasarkan hasil wawancara media yang sering digunakan oleh guru-guru 

adalah chart/gambar sebesar 10%, media asli sebesar 10%, dan powerpoint sebesar 
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80% (Lampiran 13). Hambatan dalam penggunaan media pembelajaran bisa diatasi 

guru dengan kreativitasnya seperti dalam pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah 

menjadi sumber belajar yang alami dan menarik atau perpustakaan untuk mencari 

dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Menurut Tejo (2011) menyatakan bahwa 

mengembangkan media pembelajaran perlu diperhatikan prinsip (VISUALS), yang 

dapat digambarkan sebagai singkatan dari kata-kata: mudah dilihat (Visible), 

menarik (Interesting), sederhana (Simple), isinya berguna/bermanfaat (Useful), benar 

dapat dipertanggungjawabkan (Accurate), masuk akal/sah (Legitimate), dan 

terstruktur/tersusun dengan baik (Structured). 

Upaya yang telah dilakukan oleh guru untuk mengatasi hambatan dalam  hal 

media, yaitu mengoptimalkan penggunaan media yang sudah ada dan memanfaatkan 

media asli lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Bagi guru yang masih 

mengalami hambatan dalam hal sumber belajar ini, peneliti menyarankan untuk 

mengikuti upaya yang sudah dilakukan oleh para guru yang sudah tidak mengalami 

hambatan dalam sumber belajar. Guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang lebih 

dalam melakukan proses pembelajaran seperti membuat alat peraga sendiri untuk 

dijadikan sumber belajar, sehingga masalah keterbatasan sumber belajar akan bisa 

teratasi. Keberhasilan implementasi KTSP di sekolah sangat ditentukan oleh guru, 

meskipun didukung sarana dan prasarana pendidikan yang memadai jika guru tidak 

memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik, hasil pembelajaran pasti tidak 

akan memuaskan (Mulyasa 2008). 

4. Organisasi Waktu 

Hasil kueisioner menunjukkan hambatan yang dialami guru dalam hal 

organisasi waktu tergolong kategori rendah, yaitu sebesar 40%. Hal ini diperkuat 

oleh wawancara yang menyatakan kesulitan yang dialami guru salah satunya adalah 

dalam hal alokasi waktu sebesar 40% (Lampiran 13). Kesulitan yang dialami dalam 

menentukan alokasi waktu dalam mempelajari materi adalah waktu yang tersedia 

tidak cukup karena materi terlalu banyak dan harus mendalaminya. Guru dalam 

mengorganisasi waktu bisa dilaksanakan dengan persiapan yang sudah dibuat di 

dalam silabus dan RPP.  

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada 

jumlah minggu efektif dan mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan 
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jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat 

kepentingan kompetensi dasar (Muslich 2007). Berdasarkan penjelasan tersebut guru 

dapat mengatur dengan sistematis alokasi waktu yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. 

Hambatan dalam melaksanakan dan mengkondisikan siswa dalam praktikum 

adalah siswa kurang memahami tata tertib dan materi praktikum, sehingga 

praktikum tidak maksimal, dan sebagian siswa belum menyadari akan pentingnya 

praktikum. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru ketika menerangkan dan 

guru harus menjelaskan kembali pada beberapa materi yang dipandang sulit. Hal ini 

menjadi hambatan dalam memberikan materi pembelajaran. Begitu juga hasil 

wawancara, 50% guru menyatakan kondisi siswa menjadi kendala dalam 

pembelajaran dan 50% tidak menjadikan kondisi siswa sebagai kendala dalam 

pembelajaran (Lampiran 13). 

Menurut Muslich (2007), hal yang bisa menumbuhkan sikap aktif siswa 

dalam pembelajaran adalah dengan motivasi. Beberapa hal yang dapat merangsang 

pertumbuhan pembelajaran aktif, antara lain sebagai berikut. 

a. Penampilan guru yang hangat dan menumbuhkan partisipasi positif. 

b. Siswa mengetahui maksud dan tujuan pembelajaran. 

c. Tersedia fasilitas, sumber belajar, dan lingkungan yang mendukung. 

d. Adanya prinsip pengakuan penuh atas pribadi setiap siswa. 

e. Adanya konsistensi dalam penerapan aturan atau perlakuan oleh guru didalam 

KBM. 

f. Adanya pemberian penguatan di dalam KBM. 

g. Jenis kegiatan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan menantang. 

h. Penilaian hasil belajar dilakukan serius, objektif, teliti, dan terbuka. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh sebagian guru untuk masalah 

organisasi waktu adalah menyederhanakan materi, memilih materi-materi tertentu 

untuk dipraktikumkan, membuat buku panduan untuk praktikum, membuat tata 

tertib yang jelas untuk praktikum dan membagi siswa ke dalam kelompok untuk 

praktikum. Upaya yang sudah dilakukan guru ada yang sudah tepat dan belum, 

seperti pada penyederhanaan materi. Jika waktu tidak mencukupi pasti materi tidak 
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dipelajari dengan maksimal, untuk mengatasinya sebagian guru memberikan 

penugasan kepada siswa agar siswa bisa lebih mendalami materi. 

Berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan 40% guru menyatakan masih 

kurang alokasi waktu yang diberikan oleh pihak sekolah, contohnya pada SMAN 1 

Sumberlawang alokasi waktu yang diberikan hanya 2 jam dalam seminggu yang 

seharusnya minimal diberikan 3 jam seperti di sekolah lain. Selain di SMAN 1 

Sumberlawang, sekolah yang masih mengalami kekurangan jam pelajaran yaitu di 

SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, SMA Muhammadiyah 4 Sumberlawang, dan 

SMAN 1 Plupuh.  

Kurangnya alokasi waktu yang diberikan sekolah tidak terlalu menghambat 

bagi guru karena mereka sudah menemukan cara untuk mengatasinya, yaitu dengan 

menyederhanakan materi pelajaran dan memberikan penugasan kepada siswa agar 

materi bisa diperdalam siswa di rumah. Penugasan yang diberikan guru bertujuan 

untuk melatih siswa mengatur jam belajarnya di luar jam sekolah. Agus (2009) 

mengemukakan bahwa tuntutan belajar tersebut mengharuskan siswa untuk belajar 

lebih mandiri, disiplin dalam mengatur waktu, dan melaksanakan kegiatan belajar 

yang lebih terarah dan intensif sehingga memungkinkan siswa tampil produktif, 

kreatif, dan inovatif. Bekal utama yang dibutuhkan siswa untuk menyesuaikan diri 

dengan tuntutan tersebut adalah memiliki kemampuan dan keterampilan untuk 

mengatur kegiatan belajar, mengontrol perilaku belajar, mengetahui tujuan, arah, 

dan sumber-sumber yang mendukung untuk belajar lainnya. 

5. Penggunaan metode pembelajaran 

Berdasarkan hasil kuesioner hambatan yang dialami guru dalam hal strategi 

pembelajaran adalah sebesar 40% tergolong hambatan rendah. Dalam hal ini 

hambatan yang dialami dalam hal pemilihan serta penerapan metode, model dan 

pendekatan dalam pembelajaran. Hambatan dalam memilih dan menggunakan 

metode pembelajaran adalah siswa cenderung bersikap pasif dan masih harus 

dipandu guru, siswa belum mempersiapkan materi pembelajaran, terbatasnya buku 

pegangan yang dimiliki siswa dan tidak semuanya dapat menerima metode 

pembelajaran yang digunakan.  

Hambatan dalam menggunakan metode yang menuntut siswa bekerjasama 

adalah siswa kurang bisa beradaptasi dengan metode tersebut, masih ada siswa yang 
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suka bergantung pada anggota kelompok dan banyak siswa yang ingin memilih 

anggota sendiri sehingga anggota kelompok tidak homogen.  

Pembagian kerja yang kurang adil dalam kerja kelompok tidak perlu terjadi, 

jika pengajar menerapkan prosedur model pembelajaran metode pembelajaran 

gotong royong (cooperative learning). Pembelajaran Gotong Royong (cooperative 

learning) menggunakan sistem kerja secara kelompok yang terstruktur dengan lima 

unsur pokok di dalamnya, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab 

perorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, dan evaluasi proses kelompok. 

Kelima unsur tersebut menjadi kelebihan metode Pembelajaran Gotong Royong 

(Cooperative Learning) dibandingkan dengan metode belajar kelompok yang lain 

(Novita & Anita 2006). 

Hambatan dalam menggunakan metode yang menuntut siswa melakukan 

pengamatan adalah terbatasnya bahan yang akan digunakan untuk pengamatan, 

sarana dan prasarana yang masih kurang, kurangnya motivasi siswa dan banyak 

siswa yang mempunyai kesadaran rendah akan pentingnya sebuah pengamatan. 

Pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah dengan pendekatan JAS adalah hal yang 

paling tepat untuk mengatasi masalah ini. Winarsih dan Mulyani (2012) menyatakan 

bahwa pendekatan JAS lebih menekankan dimasukkannya fakta alam dalam proses 

pembelajaran. Fakta alam ini digunakan sebagai sumber permasalahan yang perlu 

dicarikan solusi untuk mengatasinya, sehingga siswa akan merasa tertantang dengan 

masalah yang sedang dihadapinya. 

Sarana dan prasarana sekolah tidak mendukung dan waktu yang tersedia 

kurang mencukupi menjadikan hambatan dalam memilih dan memperagakan model 

pembelajaran. Hambatan dalam mengkaitkan materi dengan dunia nyata adalah 

materi biologi ada yang abstrak sehingga terkadang sulit dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari, Muslich (2007) mengemukakan bahwa apabila guru ingin 

meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan maka siswa diajak 

mendatangi situasi dan peristiwa nyata, sehingga siswa akan bisa memahami 

pembelajaran dengan lebih efektif. Hambatan dalam pendekatan pembelajaran dapat 

diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa  pendekatan yang 

sudah dipakai oleh guru adalah kontekstual sebesar 10%, inkuiri sebesar 50%, 

konstruktivisme sebesar 10%, dan pemecahan masalah sebesar 30% (Lampiran 13). 
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Pendekatan yang lebih banyak digunakan adalah inkuiri, hal ini disebabkan karena 

guru masih kesulitan dalam menggunakan pendekatan yang lain. Florentina (2009) 

menyatakan bahwa melalui pendekatan inkuiri, siswa tidak sekedar memperoleh 

pengetahuan dengan mengingat seperangkat fakta tetapi akan memiliki pengetahuan 

dan keterampilan dan lebih kreatif dan bervariasi dalam memilih, menemukan 

sendiri bahan kerajinan yang ada di sekitar lingkungan, Guru juga akan menemukan 

suatu model pembelajaran yang tepat, yaitu dengan merancang kegiatan yang 

merujuk pada kegiatan penemuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Menurut para guru dari hasil angket dan wawancara saran yang bisa 

diberikan untuk mengatasi hambatan dalam pemilihan dan penerapan metode serta 

pendekatan pembelajaran adalah siswa diberikan tugas merangkum materi pada 

pertemuan sebelumnya sehingga pada pertemuan berikutnya siswa sudah membaca 

dan mengetahui tentang pelajaran yang sedang diajarkan. Membuat kelompok dalam 

kelas secara homogen dengan cara diundi, yaitu menunjuk beberapa siswa dahulu 

untuk mengambil undian. Memanfaatkan media alam sekitar untuk dijadikan bahan 

pengamatan jika bahan di laboratorium tidak mencukupi dan alat kurang atau tidak 

ada maka akan diganti dengan demonstrasi. 

6. Mengidentifikasi siswa 

Berdasarkan hasil kueisioner penelitian hambatan yang dialami dalam 

mengidentifikasi siswa adalah sebesar 50% tergolong kategori rendah, diperkuat 

dengan hasil wawancara tentang kesulitan yang dialami guru dalam pelaksanaan 

KTSP adalah kondisi siswa sebesar 50% (Lampiran 13).  

Dalam angket kueisioner hambatan dalam mengarahkan siswa pada pokok 

masalah sehingga tercipta kondisi siswa yang aktif membangun pengetahuannya 

sendiri adalah siswa kurang produktif, kesadaran siswa yang masih rendah, banyak 

siswa yang kurang fokus dengan pembelajaran, rasa ingin tahu siswa rendah, tingkat 

pemahaman dan pengetahuan siswa terbatas karena sarana dan prasarana yang masih 

terbatas. Siswa seharusnya diberikan motivasi lebih dengan cara memberikan 

pelajaran yang lebih atraktif untuk mengatasi masalah ini sehingga tercipta suasana 

kelas yang komunikatif.  

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, 

mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar terdorong untuk bertindak 
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melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar 

yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu (Ghullam & Lisa 

2011). Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan 

memperoleh hasil belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasinya, 

semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi prestasi 

belajar yang diperolehnya. 

Hambatan dalam membimbing dan mengelola siswa dalam kelas besar yang 

minimal terdapat 20 siswa adalah tidak semua siswa memperoleh bimbingan yang 

optimal, pembimbingan siswa perorangan sulit dilakukan karena keterbatasan waktu. 

Hambatan dalam membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga dapat 

meningkatkan keaktifan dan kreatifitas siswa adalah input siswa terlalu heterogen, 

kesadaran siswa rendah, karakter dan sikap siswa berbeda-beda, dan siswa kurang 

memiliki motivasi internal sehingga bersikap pasif dan monoton.  

Dalam hal belajar siswa akan berhasil jika dalam dirinya sendiri ada 

kemauan untuk belajar dan keinginan atau dorongan untuk belajar, karena dengan 

peningkatan motivasi belajar maka siswa akan tergerak, terarahkan sikap dan 

perilaku siswa dalam belajar (Ghullam & Lisa 2011). Guru sebagai pengajar harus 

bisa memberikan motivasi lebih kepada siswa dengan menerapkan cara 

pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak cepat merasa bosan dan lebih 

tertantang. 

Hambatan yang dialami guru untuk mendeteksi karakteristik siswa agar guru 

dapat memberikan pelayanan untuk setiap individual siswa adalah siswa bersikap 

pasif, siswa kurang berani mengungkapkan ide dan mengemukakannya sehingga 

minim informasi individual siswa, dan masih banyak siswa yang kurang terbuka 

kepada gurunya jika ada masalah sehingga guru juga binggung untuk membantu 

siswanya.  

Guru seharusnya bekerjasama dengan pihak layanan bimbingan konseling 

yang sudah ada di sekolah. Hartono (2009) menyatakan bahwa bimbingan konseling 

yang dilakukan oleh ahli konseling akan lebih terarah karena itu adalah profesi 

mereka, sedangkan bimbingan yang dilakukan guru yang ditugaskan menjadi wali 

kelas pasti kurang efektif. Seseorang guru yang tidak memiliki kompetensi 
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bimbingan dan konseling tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai, bisa 

menimbulkan pembelokan pelayanan ahli bimbingan dan konseling ke arah polisi 

sekolah (school police). 

Berdasarkan hasil angket dan wawancara guru telah berupaya untuk 

mengatasi hambatan-hambatan karena faktor siswa diantaranya guru berusaha 

membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil agar proses pembelajaran lebih 

efektif sehingga siswa mempunyai tanggung jawab terhadap kelompoknya masing-

masing, dan memberikan pengalaman belajar kepada siswa di dalam maupun di luar 

sekolah agar siswa lebih kreatif. 

Pengalaman belajar dapat dilakukan baik di dalam atau di luar lingkungan 

sekolah. Joko (2007) menyatakan bahwa pengalaman belajar di dalam kelas 

dilaksanakan dengan mengadakan interaksi antara siswa dengan sumber belajar, 

yaitu menyuruh siswa untuk membawa preparat asli dan diamati langsung saat 

berada di sekolah. Pengalaman belajar di luar sekolah diberikan dalam bentuk 

penugasan dengan menghubungkan materi ke dalam kehidupan sehari-hari. 

 

7. Evaluasi 

Hasil kuesioner menunjukkan tingkat hambatan dalam evaluasi/penilaian 

sebesar 20% dan dapat dikategorikan hambatan rendah, diperkuat dengan 

wawancara juga menunjukkan hasil dalam evaluasi termasuk kategori rendah karena 

memperoleh persentase sebesar 30%. Dalam hasil angket kuesioner hambatan dalam 

penyusunan kisi-kisi penilaian, guru sudah mengembangkan silabus dengan baik dan 

memberikan materi maksimal kepada siswa sehingga penyusunan kisi-kisi menjadi 

terarah. Bentuk instrumen dan jenis tagihan yang digunakan sudah jelas untuk 

menentukan penilaian dengan ranah kognitif, afektif dan psikomotoriknya.  

Dalam menyusun instrumen, tes maupun non tes sudah cukup baik karena 

sudah terlebih dahulu dibuat kisi-kisinya sehingga guru dengan mudah membuat 

instrumen. Sedangkan hambatan dalam menentukan jenis tagihan adalah, ada 

beberapa siswa yang diberikan tugas tidak dikerjakan tetapi secara keseluruhan guru 

tidak terlalu sulit dalam menetukan jenis tagihan tergantung pada materi yang telah 

diajarkan.  
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Hal dalam mengolah hasil tes dengan menggunakan ranah kognitif tidak 

ditemukan karena penggunaannya sudah sesuai dan dapat dengan mudah diolah 

karena data sudah pasti dari rekap nilai siswa keseluruhan. Masidjo (1995) 

mengemukakan bahwa dalam taksonomi bloom, ranah kognitif mencakup berbagai 

tingkah laku dari yang terendah sampai tertinggi, yaitu pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Melihat kenyataan yang ada dalam sistem 

pendidikan yang diselenggarakan, pada umumnya baru menerapkan beberapa aspek 

kognitif tingkat rendah, seperti pengetahuan, pemahaman, dan sedikit penerapan, 

sedangkan tingkat analisis, sintesis, dan evaluasi jarang sekali diterapkan. Apabila 

semua tingkat kognitif diterapkan secara merata dan terus-menerus maka hasil 

pendidikan akan lebih baik.  

Pengukuran hasil belajar ranah kognitif dilakukan dengan tes tertulis. 

Bentuk tes kognitif di antaranya; (1) tes atau pertanyaan lisan di kelas, (2) pilihan 

ganda, (3) uraian objektif, (4) uraian non objektif atau uraian bebas, (5) jawaban atau 

isian singkat, (6) menjodohkan, (7) portofolio dan (8) performans. 

 Hambatan dalam mengolah hasil tes dengan menggunakan ranah afektif 

adalah lembar pengamatan terlalu banyak indikator yang sifatnya kualitatif sehingga 

penilaian bersifat objektif. Sebaiknya penilaian menggunakan acuan kriteria 

berdasarkan apa yang bisa dilakukan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, 

dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya (BNSP 

2006a). Guru seharusnya membuat penilaian dengan kueisioner dan observasi. 

Observasi dapat dilakukan dengan pembuatan buku catatan khusus tentang kejadian-

kejadian yang berkaitan dengan siswa. 

Hambatan dalam mengolah tes dengan menggunakan ranah psikomotorik 

adalah kriteria penilaian yang tidak pasti dan seharusnya pengamatan harus 

individual dan membutuhkan proses yang lama. Pelajaran praktik lebih menekankan 

ranah psikomotorik, sedangkan pelajaran teori menekankan ranah kognitif. Kedua 

jenis pelajaran praktik maupun teori selalu mengandung ranah afektif. 

Hambatan dalam memberikan penugasan yang berkaitan dengan life skill 

siswa adalah masih ada beberapa siswa yang tidak mau mengerjakan tugas, siswa 

masih sedikit yang memiliki life skill, dan biaya yang kurang. Aspek life skills harus 

diintegrasikan dalam keseluruhan bidang studi sehingga lulusan dibekali modal 
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dasar untuk dapat beradaptasi dan memanfaatkan kemampuan dirinya untuk 

kehidupan nyata di masyarakat (Udjang 2007).  

Hambatan dalam melakukan penilaian portofolio dan performans adalah 

banyak siswa yang tidak aktif, banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas, harus 

menyusun indikator yang sesuai terlebih dahulu, dan masih banyak siswa yang 

hanya mencontoh pekerjaan teman lainnya. 

Hambatan dalam memberikan tindak lanjut (remidi dan pengayaan) dari hasil 

evaluasi adalah terdapat beberapa siswa yang tidak mengikuti remidi, siswa masih 

memiliki nilai dibawah KKM setelah remidi, waktu pelaksanaan yang tidak ada dan 

hasil remidi lebih jelek dari sebelumnya. Hambatan dalam mencapai tingkat 

ketercapaian hasil belajar siswa adalah tingginya KKM membuat siswa tidak bisa 

dibedakan antara yang berhasil atau tidak dan tingginya KKM tidak sesuai dengan 

keadaan siswa.  

Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan 

hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan 

pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik 

atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. 

Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi 

sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 

merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan 

mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan 

minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap 

(Depdiknas 2008). 

Dalam upayanya guru sudah melakukan hal yang terbaik untuk memperoleh 

hasil evaluasi yang memuaskan. Dalam proses pembelajaran masih sering ditemukan 

siswa yang mempunyai minat belajar kurang, sehingga guru memberikan perhatian 

yang lebih dengan cara memberikan motivasi kepadanya. Pada proses pembelajaran 

guru sudah berupaya untuk memberikan pengajaran yang kreatif dan bervariasi agar 

siswa tidak bosan saat mengikuti pelajaran, sehingga akan menambah minat belajar 

siswa. Banyak guru yang mengeluh dengan KKM yang distandarkan kepada siswa 

jauh dari kemampuan siswa sebenarnya yang memaksa guru untuk melakukan 

remidi dan pengayaan yang lebih maksimal. Seharusnya pemerintah melakukan 
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peninjauan ulang terhadap standar KKM yang ada sekarang agar siswa bisa benar-

benar terlihat mana yang tuntas dan tidak tuntas pembelajarannya. 

  Hasil kueisioner menunjukkan secara umum tingkat hambatan yang dialami 

guru-guru Biologi kelas X dalam proses pembelajaran pada pelaksanaan kurikulum 

KTSP di SMA Negeri se-Kabupaten Sragen rata-rata sebesar 33% termasuk dalam 

kategori hambatan sedang. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang 

menunjukkan guru yang tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kurikulum 

KTSP lebih besar yaitu 70% dan yang menyatakan kesulitan adalah sebesar 30%. 

Kurangnya perhatian pemerintah merupakan salah satu faktor penyebab 

timbulnya hambatan dalam pelaksanaan kurikulum KTSP. Menurut guru, yang dapat 

terlihat dari banyaknya sekolah yang masih merasa sarana dan prasarana kurang, 

tetapi seharusnya guru sendiri bisa mengatasi hal tersebut karena pemerintah sendiri 

sebenarnya sudah memberikan anggaran kepada setiap sekolah dan sekolah diberi 

kewenangan untuk mengatur anggaran itu sendiri. Selain perencanaan anggaran 

yang merata dari kebijakan sekolah, kreativitas guru dalam proses pembelajaran juga 

bisa mengatasi masalah ini. 

Faktor lainnya adalah dari guru sendiri. Guru seharusnya bisa menghilangkan 

hambatan dalam penerapan kurikulum KTSP dengan saling bertanya kepada guru 

lain pada pertemuan seperti MGMP atau yang lainya, tetapi dalam kenyataanya dari 

hasil wawancara kepada guru, pertemuan MGMP hanya sebatas formalitas saja 

seharusnya dari pihak pemerintah memberikan perhatian khusus dalam pertemuan 

ini seperti menekankan akan pentingnya bertukar masalah yang dihadapi supaya 

ditemukan cara pemecahan masalah tersebut sehingga MGMP bisa dimanfaatkan 

dengan maksimal. Sesuai pendapat Mulyasa (2007) MGMP dan KKG merupakan 

dua organisasi atau wadah yang dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja 

guru. Dalam MGMP dan KKG, para guru bisa saling bertukar pikiran, membantu 

masalah yang terjadi, dan bahkan saling belajar dan membelajarkan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 

dalam proses pembelajaran Biologi dan cara pemecahannya dalam pelaksanaan 

KTSP bagi guru kelas X SMA di Kabupaten Sragen menunjukkan adanya hambatan 

pada penjabaran standar kompetensi, alat dan bahan, sumber belajar, organisasi 

waktu, penggunaan metode pembelajaran, mengidentifikasi siswa, dan evaluasi. 

Secara keseluruhan hambatan yang dialami rata-rata sebesar 33% dan termasuk 

dalam kategori hambatan sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa cara untuk mengatasi 

hambatan proses pembelajaran Biologi dalam pelaksanaan KTSP bagi guru kelas X 

SMA di Kabupaten Sragen, sebagai berikut. 

1. Penjabaran kompetensi 

- Guru membuat dan memgembangkan silabus mengacu pada silabus yang dibuat 

oleh pemerintah dan mengembangkannya menurut kemampuan atau kondisi 

sekolah masing-masing. 

2. Alat dan bahan 

- Mengganti praktikum dengan pengamatan langsung atau demonstrasi jika alat dan 

bahan terbatas. 

3. Sumber belajar 

- Memanfaatkan media alam sekitar untuk menambah pengalaman belajar siswa 

agar siswa lebih mengenal langsung obyek yang dipelajari. 

4. Organisasi waktu 

- Kreativitas guru dalam merencanakan proses pembelajaran dengan melihat 

alokasi waktu yang diberikan dan ketersediaan alat dan bahan. 

- Memberikan tugas kepada siswa di luar jam sekolah untuk menambah 

pengalaman belajar siswa dan siswa bisa lebih memahami materi. 

5. Penggunaan metode pembelajaran 

- Guru memberikan pendekatan dan metode yang bervariasi untuk menambah 

motivasi dan minat belajar siswa. 
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6. Mengidentifikasi siswa 

- Dengan membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil secara homogen agar 

siswa bisa saling berinteraksi dengan baik. 

7. Evaluasi 

- Mengadakan remidi dan pengayaan untuk memperbaiki hasil evaluasi yang     

  belum mencapai KKM. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diberikan beberapa 

saran antara lain  

1. Pengembangan silabus bisa dilakukan guru secara mudah dengan cara 

menyesuaikan keadaan dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Sehingga 

dapat disiasati pembelajaran yang harus dilaksanakan di sekolah dan di luar 

sekolah. 

2. Menggunakan metode yang bervariasi seperti wisata sambil belajar dengan 

menggunakan metode JAS (Jelajah Alam Sekitar) dalam pembelajaran biologi. 

Selain menjadikan siswa tidak bosan, metode ini memperkenalkan langsung 

kepada siswa terhadap alam sekitar yang akan membuat rasa keingin tahuan 

siswa muncul. 

3. Kekurangan alat dan bahan dalam pembelajaran khususnya dalam praktikum 

bisa dihindari dengan kreativitas guru yang disalurkan kepada siswa. Misalnya 

ketika minimnya alat peraga, guru bisa memberikan contoh dalam membuat alat 

peraga sederhana yang kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk 

membuat alat peraga. 

4. Guru dan tenaga kependidikan harus bekerjasama secara baik dalam proses 

belajar mengajar, seperti kebutuhan terhadap laboran, dari pihak guru bisa 

bekerjasama dengan pihak yang lainnya untuk menjadi laboran. 

 

5. Guru harus memanfaatkan MGMP untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam proses pembelajaran dengan cara melihat dan saling bertukar RPP agar 

bisa terjalin komunikasi, sehingga akan bisa dilihat kekurangan atau kelebihan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 
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KISI – KISI ANGKET PENELITIAN 

HAMBATAN PROSES PEMBELAJARAN BIOLOGI DAN CARA 

PEMECAHANNYA DALAM PELAKSANAAN KTSP BAGI GURU KELAS X 

SMA  DI KABUPATEN SRAGEN 

 

No Indikator 

Pelaksanaan 

KTSP 

Sub Indikator 

Pelaksanaan KTSP 

No. Item Jumlah 

1 
Penjabaran 

kompetensi 
- Pembuatan Silabus 1, 2, 3, 4 4 

2 

Alat dan bahan - Optimalisasi sarana dan 

prasarana yang ada 

disekolah 

 

5, 6 2 

3 

Sumber belajar - Ketersediaan media 

- Optimalisasi 

penggunaan media 

- Pemberian pengalaman 

belajar 

 

7 

7 

 

8 

2 

 

 

4 

Organisasi 

waktu 

- Pengelolaan waktu 

dalam proses 

pembelajaran 

 

9, 10, 11 3 

5 

Penggunaan 

metode 

pembelajaran 

- Pemilihan metode 

pembelajaran 

- Pemilihan model 

pembelajaran 

 

12, 13, 

14 

15, 16 5 

6 

Mengidentifikasi 

siswa 

- Pengelolaan model 

pembelajaran 

 

17, 18, 

19, 20 

 

4 

7 

Evaluasi 

pembelajaran 

- Kisi-kisi penilaian 

- Bentuk instrumen 

- Jenis tagihan 

- Mengolah hasil tes 

 

21 

22 

23 

24, 25, 

26, 27, 

28, 29, 

30 

 

10 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 Kisi-kisi angket penelitian 
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Kata Pengantar 

Kepada Yang Terhormat, 

Bapak/Ibu guru Biologi kelas X 

...................... 

 

Dengan hormat, 

 Saya Arfi Esa Mahardika mahasiswa jurusan Biologi Universitas Negeri 

Semarang. Memohon kesediaan Bapak/Ibu guru untuk mengisi angket ini, guna 

mengumpulkan data dalam penelitian saya yang berjudul ”Hambatan Proses 

Pembelajaran Biologi dan Cara Pemecahannya dalam Pelaksanaan KTSP bagi Guru 

Kelas X SMA  di Kabupaten Sragen” dalam rangka menyelesaikan tugas 

akhir/skripsi program studi (S1) pendidikan biologi Universitas Negeri Semarang. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi guru 

kelas X SMA di Kabupaten Sragen dalam proses pembelajaran biologi pada 

pelaksanaan kurikulum 2006 dan mengetahui cara pemecahan hambatan yang 

dihadapi. Daftar pertanyaan dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan 

Bapak/Ibu guru untuk mengisinya. Ketulusan dan kerelaan menjawab pertanyaan ini 

sangat kami harapkan, jawaban yang Bapak/Ibu guru berikan hanya untuk keperluan 

akademik dan saya berjanji akan merahasiakannya. 

 Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Semarang, 24 Agustus 2012 

Hormat saya, 

 

 

 

 

Arfi Esa Mahardika 

Lampiran 2  Kata Pengantar Instrumen Penelitiann 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Hambatan Proses Pembelajaran Biologi dan Cara Pemecahannya dalam Pelaksanaan KTSP bagi Guru Kelas X 

SMA  di Kabupaten Sragen 

No. Responden 
Nomor Butir Kuesioner 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 A 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

2 B 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

3 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 E 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 F 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

7 G 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

∑X 7 7 6 7 7 5 7 6 5 7 6 7 7 5 5 

∑X
2
 7 7 6 7 7 5 7 6 5 7 6 7 7 5 5 

∑XY 175 178 171 175 175 144 175 171 143 178 171 175 178 143 142 

rxy 0.799 0.852 0.991 0.799 0.799 0.833 0.799 0.991 0.817 0.852 0.991 0.799 0.852 0.817 0.801 

rtabel 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 

Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

 
0.2100 0.2100 0.2400 0.2100 0.2100 0.2500 0.2100 0.2400 0.2500 0.2100 0.2400 0.2100 0.2100 0.2500 0.2500 

            

 Nomor Butir Kuesioner Y Y
2
 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 784 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 29 841 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 29 841 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 27 729 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 49 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 841 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 841 

7 5 7 7 7 6 7 7 6 6 5 5 7 5 5 186 4958 

7 5 7 7 7 6 7 7 6 6 5 5 7 5 5  
             = 126.83 
             = 6.8400 

r11       = 0.7986 
rtabel   = 0.765 

178 142 175 178 175 171 178 175 171 171 144 142 178 142 144 

0.852 0.801 0.799 0.852 0.799 0.991 0.852 0.799 0.991 0.991 0.833 0.801 0.852 0.801 0.833 

0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 0.765 

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

0.2100 0.2500 0.2100 0.2100 0.2100 0.2400 0.2100 0.2100 0.2400 0.2400 0.2500 0.2500 0.2100 0.2500 0.2500 

L
am

p
iran

 3
 U

ji V
alid

itas d
an

 R
eliab

ilitas K
u
esio

n
er  

 
 

 
    6

1
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Perhitungan Validitas Butir Kuesioner Hambatan 

Proses Pembelajaran Biologi dan Cara Pemecahannya dalam Pelaksanaan KTSP 

bagi Guru Kelas X SMA  di Kabupaten Sragen 

                          Rumus : 

                

 
 

               

                

                Butir soal Valid jika rxy > rtabel 

     

 

   r tabel dengan N=10 dan taraf kepercayaan 1%, adalah 0,765 

         Perhitungan : 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

No. 
Butir soal 

no 1 (X) 

Skor Total 

(Y) 
X

2
 Y

2
 XY 

1 0 4 0 16 0 

2 1 28 1 784 28 

3 1 29 1 841 29 

4 1 29 1 841 29 

5 1 27 1 729 27 

6 0 7 0 49 0 

7 1 4 1 16 4 

8 0 0 0 0 0 

9 1 29 1 841 29 

10 1 29 1 841 29 

 7 186 7 4958 175 

 

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh : 
 

rxy 

  

  
  

40 x 175    - 
  

7 x 186           

 

 

40 x 7 

 

- 7 

 

 

40 x 4958 - 186 

  

rxy 

 

= 0,7986 

    Hasil  perhitungan bahwa nilai rhitung adalah =  0,7986 

Karena r hitung > r tabel, maka soal no 1 valid. 

 

 

 

 

 

( )( )

( ){ } ( ){ }2222
xyr

U-NUC-NC

UC-NCU
=

Lampiran 4 Perhitungan validitas butir kuesioner 
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Perhitungan Reliabilitas Butir Kuesioner Hambatan Proses Pembelajaran 

Biologi dan Cara Pemecahannya dalam Pelaksanaan KTSP 

bagi Guru Kelas X SMA  di Kabupaten Sragen 

Rumus: 

       
   
𝑟1 =

2rb

1 + 𝑟𝑏
 

  

Keterangan: 

=  reliabilitas instrumen. 

= indeks korelasi antara dua belahan instrumen. 

Arikunto (2006). 

 

Kriteria 

Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut reliabel 

𝑟𝑏  = 0,7986 
 

 
𝑟1 =

2. (0,7986)

(1 + 0,7986)
=   0,888 

Pada taraf kepercayaan = 1% dengan n = 10  diperoleh r tabel = 0,765 

Karena 0,888 > 0,765, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

reliabel 

 

 

  

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 Perhitungan Reliabilitas butir 

kuesioner 
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Analisis Deskriptif Persentase Hambatan Proses Pembelajaran Biologi dan Cara Pemecahannya dalam Pelaksanaan KTSP bagi Guru Kelas 

X SMA  di Kabupaten Sragen 

 

No Nama 

No Kuesioner 

Penjabaran 

Kompetensi 

Alat dan 

Bahan 

Sumber 

Belajar 

Organisasi 

Waktu 

Penggunaan metode 

pembelajaran 

Mengidentifikasi 

siswa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 ANNA LUSIANA K 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 AGUS RIADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 HENNY INDRASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 LILIS SUKOWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 SULASTRI 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

6 SUTRISNO 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

7 SUKARNO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

8 NARSIEH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

9 RINI 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

10 SUNARTO 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jumlah 1 2 4 1 5 7 4 3 4 5 3 4 7 5 2 2 6 5 4 5 

% Indikator 20 60 35 40 40 50 
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No Nama 

No Kuesioner 
Total % 

Evaluasi 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
  

1 ANNA LUSIANA K 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 19 63 

2 AGUS RIADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 HENNY INDRASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 LILIS SUKOWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 SULASTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14 47 

6 SUTRISNO 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 17 57 

7 SUKARNO 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9 30 

8 NARSIEH 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 20 

9 RINI 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13 43 

10 SUNARTO 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 21 70 

Jumlah 0 0 1 0 2 2 4 3 5 3 0 0 
Rata2 33,00 

% Indikator 20 

 

 

6
5
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ALOKASI WAKTU JAM PELAJARAN BIOLOGI 

No Nama Sekolah Jam pelajaran biologi/Minggu 

1 SMAN 1 Sumberlawang 2jp 

2 SMAN 1 plupuh 2jp 

3 SMAN 1 Sukodono 4jp 

4 SMAN 1 Gemolong 4jp 

5 SMA Muh 2 Gemolong 2jp 

6 SMA Muh 4 Sumberlawang 2jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 Alokasi waktu 
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Data Hasil Wawancara 

No. Pertanyaan Pertanyaan 

Kunci 

Jawaban Juml

ah 

guru 

Persen-

tase 

1 Apakah dalam 
pelaksanaan KTSP 
Bapak/Ibu 
mengalami 
kesulitan? 

 

 

 

 

a. Kesulitan apa 

sajakah yang 

dialami? 

b. Sudah adakah 

pemecahan dalam 

kesulitan itu? 

a. Ada 

b. Tidak   

    ada  

 

Lampiran 11 

 

 

a. Sudah 

b. Belum 

3 

7 

 

 

 

 

 

7 

3 

30% 

70% 

 

 

 

 

 

30% 

70% 

2 a. Bagaimanakah 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
laboratorium 
Biologi, apakah 
sudah memenuhi 
kebutuhan? 

 
 
 
 
 
 

b . Jika tidak ada 

laboratorium 

biologi, apakah 

menghambat 

proses 

pembelajaran? 

a. Sudah adakah 

laboran yang 

membantu 

pelaksanaan 

praktikum? 

b. Bahan atau alat 

apa sajakah yang 

masih belum 

tersedia 

dilaboratorium 

dan apakah sudah 

ada pemecahan 

masalah ini? 

 

 

 

 

a.  Alternatif apa 

yang dilakukan 

untuk mengatasi 

masalah agar 

proses praktikum 

tetap berjalan? 

a. Sudah 

b. Belum 

 

 

 

a.Sudah 

b.Belum 

 

 

 

 

 

 

a. iya 

b. Tidak  

 

 

 

 

Lampiran 11 

 

4 

6 

 

 

 

6 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

4 

40% 

60% 

 

 

 

60% 

40% 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 Data hasil wawancara 
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3 Media 

pembelajaran apa 

sajakah yang 

sering digunakan ? 

a. Chart/Gambar  
b. CD   
    Pembelajaran  
c. OHP  
d. Media asli  
e. Powerpoint 
 
- Dari macam-macam 

media pembelajaran 
ini, media 
pembelajaran 
manakah yang 
paling efektif untuk 
proses 
pembelajaran? 

a. Chart/Gambar  

b. CD   

    Pembelajaran  

c. OHP  

d. Media asli  

e. Powerpoint 

a. Chart/Gambar  

b. CD   

    Pembelajaran  

c. OHP  

d. Media asli  

e. Powerpoint 

 

1 

 

 

 

1 

8 

1 

 

 

 

2 

7 

10% 

 

 

 

10% 

80% 

10% 

 

 

 

20% 

70% 

4 a. Pendekatan 
pembelajaran 
apakah  yang 
sering 
digunakan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Metode  

pembelajaran 

apakah yang 

sering 

digunakan? 

a. Kontekstual  

b. Inkuiri  

c. Konstruktivisme  

d. Pemecahan 
masalah 

 

- Masih adakah 
hambatan dalam 
penerapan 
pendekatan 
pembelajaran yang 
ibu/bapak sering 
gunakan? 

a. Ceramah  

b. Diskusi/tanya jawab  

c. Praktikum  

d. Observasi  

e. Demonstrasi  

 

- Masih adakah 
hambatan dalam 
penerapan metode 
pembelajaran selain 
yang ibu/bapak 
sering gunakan? 

a. Kontekstual  

b. Inkuiri  

c. Konstruktivisme 

d. Pemecahan 
masalah 

 

a. Ada 

b. Tidak ada 

 

 

 

 

a. Ceramah  
b. Diskusi/tanya 

jawab  
c. Praktikum  
d. Observasi  
e. Demonstrasi  
 

a. Ada 

b. Tidak ada 

1 

5 

1 

3 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

6 

4 

 

 

 

 

8 

2 

 

10% 

50% 

10% 

30% 

 

 

50% 

50% 

 

 

 

 

60% 

40% 

 

 

 

 

80% 

20% 

5 Kesulitan apa 

sajakah yang 

ditemui dalam 

pembelajaran 

Biologi dengan 

KTSP? 

a. Apakah sarana dan 
prasarana di 
sekolah sudah 
cukup? Bagaimana 
cara untuk 
mengatasi masalah 
ini?  

b. Apakah kondisi 
siswa menjadi 
kendala dalam 

a. Sudah 

b. Belum 

 

Lampiran 11 

 

a. Iya 

b. Tidak 

 

4 

6 

 

 

 

5 

5 

 

40% 

60% 

 

 

 

50% 

50% 
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pembelajaran, jika 
iya kondisi siswa 
yang 
bagaimanakah, dan 
sudah adakah cara 
pemecahannya?  

c. Apakah alokasi 
waktu sudah cukup 
untuk 
pembelajaran?  

d. Apakah evaluasi 

pembelajaran 

dengan KTSP 

sudah 

memuaskan?  

 

 

Lampiran 11 

 

a. Sudah 

b. Belum 

 

 

a. Sudah 

b. Belum 

 

 

 

 

6 

4 

 

3 

7 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

 

30% 

70% 

6 Bagaimana upaya 

mengatasi 

hambatan dalam 

melaksanakan 

pembelajaran 

Biologi dengan 

KTSP yang 

dihadapi? 

a. Mengoptimalkan 
sarana yang ada  

b. Menyederhanakan 
materi  

c. Menggunakan 
metode yang 
bervariasi  

d. Memilih materi 
yang penting untuk 
di-praktikumkan  

e. Memanfaatkan 
media asli (alam 
sekitar)  

a. Ya 

b. Tidak 

a. Ya 

b.  Tidak 

a. Ya 

b. Tidak 

 

a. Ya 

b. Tidak 

 

a. Ya 

b. Tidak 

7 

3 

6 

4 

10 

 

10 

 

10 

70% 

30% 

60% 

40% 

100% 

 

100% 

 

100% 
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Rekap Hasil Wawancara Hambatan Proses Pembelajaran Biologi dan Cara 

Pemecahannya dalam Pelaksanaan KTSP bagi Guru Kelas X SMA di Kabupaten 

Sragen 

 

No. Pertanyaan  Pernyataan  

1 Apakah dalam 
pelaksanaan KTSP 
Bapak/Ibu 
mengalami 
kesulitan? 

-  Masih sulit dalam penerapan pembelajarannya 

karena keterbatasan sarana dan prasarana sehingga 

guru tidak bisa leluasa dalam mengembangkan 

silabus. 

-  Minat belajar siswa yang kurang sehingga siswa 

cenderung pasif dan tidak bisa sepenuhnya siswa 

menjadi pusat pembelajaran. 

-  Masih sulit dalam mengembangkan materi 

dikarenakan masih minimnya pelatihan tentang 

KTSP. 

 

2 a. Bagaimanakah 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
laboratorium 
Biologi, apakah 
sudah memenuhi 
kebutuhan? 

 
 
 

b . Jika tidak ada 

laboratorium 

biologi, apakah 

menghambat 

proses 

pembelajaran? 

- Sarana dan prasana laboratorium biologi belum 

mencukupi, masih banyak alat dan bahan yang masih 

belum tersedia, sehingga hanya memilih materi yang 

alat dan bahan ada di laboratorium. 

- Sudah ada laboran yang berasal dari TU yang 

dipekerjakan untuk membantu di laboratorium. 

- Belum mempunyai laboran sehingga guru meminta 

bantuan siswa dalam menyiapkan praktikum 

-  Mensiasati dengan menugaskan siswa membawa 

bahan sendiri dari rumah jika memang bahan itu 

mudah untuk didapatkan. 

-  Memberikan tugas rumah secara kelompok kepada 

siswa, untuk melaksanakan praktikum di rumah 

sesuai pedoman yang diberikan guru.  

-  Memilih materi yang akan dipraktikumkan, jika alat 

dan bahan cukup maka akan diadakan praktikum jika 

tidak cukup akan diganti demo, presentasi atau 

pengamatan langsung di lingkungan. 

3 Dari macam-

macam media 

pembelajaran, 

media 

pembelajaran 

manakah yang 

paling efektif 

- Media chart/gambar dan torso lebih efektif karena lebih 
mendekati media yang asli. 

- Media powerpoint lebih efektif karena tampilan yang 
menarik dan guru bisa mengembangkan materi dengan 
memasukan dari beragam sumber yang didapat kedalam 
slide powerpoint.  

- Media asli lebih efektif karena siswa bisa mengamati 
langsung yang akan menimbulkan rasa keingin tahuan 

Lampiran 9 Rekap hasil wawancara 
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untuk proses 

pembelajaran? 

yang tinggi. 

4 a. Masih adakah 
hambatan dalam 
penerapan 
pendekatan 
pembelajaran 
yang ibu/bapak 
sering gunakan? 

 
 
 
 
 
 

b. Masih adakah 

hambatan dalam 

penerapan 

metode 

pembelajaran 

selain yang 

ibu/bapak sering 

gunakan? 

-  Minat belajar siswa kurang, siswa masih banyak yang 
cenderung pasif, jarang yang bertanya dan lebih banyak 
diam. 

-  Keatifitas siswa yang masih kurang dikarenakan 
kesadaran siswa yang masih minim terhadap motivasi 
yang diberikan guru. 

-  Kreatifitas siswa yang dimulai dari sikap aktif dalam 
pembelajaran dipengaruhi oleh motivasi yang diberikan 
guru dan latar belakang dari siswa. 

-  Masih terbatasnya buku pedoman dan pegangan bagi 
siswa dan guru menjadikan pembelajaran kurang 
maksimal. 

 
-  Siswa masih banyak yang mengantuk dan bosan, sehingga 

keadaan kelas menjadi pasif dan minim komunikasi 
antara guru dan siswa. 

-  Jika siswa kelihatan bosan dan kurang aktif, lebih baik 
diberikan tugas tambahan kepada siswa. 

-  Motivasi belajar siswa masih kurang karena kesadaran 
siswa terhadap pembelajaran masih rendah. 

-  Faktor biaya menjadi kendala karena akan mengurangi 
keatraktifan pembelajaran jika proses pembelajaran 
memerlukan biaya yang lebih. 

-  Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di 
sekolah menjadi hambatan dalam menerapkan metode 
pembelajaran. 

 

5 a. Apakah sarana 
dan prasarana di 
sekolah sudah 
cukup? 
Bagaimana cara 
untuk mengatasi 
masalah ini?  

 
 
b. Apakah kondisi 

siswa menjadi 
kendala dalam 
pembelajaran, 
jika iya kondisi 
siswa yang 
bagaimanakah, 
dan sudah 
adakah cara 
pemecahannya?  

 
c. Apakah alokasi 

waktu sudah 

- Cukup, jika ada yang masih kurang bisa memanfaatkan 
lingkungan alam sekitar sekolah. 

- Belum cukup, memanfaatkan lingkungan alam sekitar 
sekolah untuk dijadikan media pembelajaran. 

- Belum cukup, pihak sekolah sudah berusaha melengkapi 
kekurangannya dengan mengambil dana yang ada di 
sekolah tetapi masih belum bisa mencukupi semua 
kebutuhan yang ada. 

 
- Ya, input siswa rendah, siswa masih banyak yang pasif 

dan minat belajar kurang sehingga dibutuhkan 
penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. 

- Tidak, input siswa sudah baik dan latar belakang siswa 
yang bagus sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran 
dengan baik. 

- Ya, input siswa rendah dan ketuntasan belajar siswa 
rendah yang mengharuskan guru memberikan les dan 
tugas tambahan. 
 
 

- Masih kurang hanya diberikan 2 jam dalam seminggu 
yang seharusnya 3 atau 4 jam pelajaran. 
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cukup untuk 
pembelajaran?  

 

d. Apakah evaluasi 

pembelajaran 

dengan KTSP 

sudah 

memuaskan? 

- Sudah cukup, sudah diberikan 4 jam pelajaran dalam 
seminggu. 

 
 
- Belum memuaskan, input siswa dan kesadaran belajar 

siswa masih kurang sehingga masih banyak siswa yang 
harus diremidi. 

- Sudah, karena sudah tidak ada kesenjangan nilai yang 
terlalu jauh antara siswa. 

- Belum memuaskan, KKM perlu dievaluasi kembali karena 
tidak relevan dengan kondisi siswa yang sebenarnya. 

- Belum memuaskan, Karena kesenjangan nilai antara siswa 
masih jauh. 

6 Bagaimana upaya 

mengatasi 

hambatan yang 

dihadapi? 

- Mengoptimalkan semua sarana dan prasarana yang telah 
ada di sekolah. 

- Untuk mengatasi masalah kurangnya alokasi waktu, guru 
menyederhanakan materi tetapi juga memberikan tugas 
tambahan kepada siswa. 

- Menggunakan metode yang bervariasi untuk menambah 
motivasi dan minat belajar siswa. 

- Memilih materi yang penting untuk dipraktikumkan jika 
alat dan bahan terbatas dan menganti yang tidak bisa 
dipraktikumkan dengan demo, presentasi, dan 
pengamatan langsung di lingkungan sekolah. 

- Memanfaatkan media asli (alam sekitar) menjadi tempat 
dan sumber belajar untuk mengatasi keterbatasan sarana 
dan prasarana yang ada di sekolah. 

*Hasil Selengkapnya dapat dilihat di Lampiran  10 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

(RPP) 

Nama Sekolah   : SMA Negeri 1 Sukodono 

Kelas / Semester  : X / 1 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Materi pokok   : Archaebacteria dan Eubacteria. 

Sub materi   : Ciri-ciri,replikasi dan peran virus dalam kehidupan 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit 

 

I. Standar Kompetensi  

2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup. 

II. KompetensiDasar  
2.2 Mendeskripsikan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria dan peranannya 

dalam kehidupan. 

III. Indikator 

A. Kognitif 

1. Produk 

a. Menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. 

b. Membedakan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. 

c. Menjelaskan klasifikasi Archaebacteria dan Eubacteria 

d. Menyebutkan jenis Archaebacteria dan Eubacteria 

e. Menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri. 

f. Menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan dan 

merugikan dalam kehidupan. 

g. Menjelaskan macam-macam produk yang memanfaatkan 

Archaebacteria dan Eubacteria. 

2. Proses 

a. Merumuskan masalah otentik. 

b. Mengkomunikasikan peranan bakteri yang sering dimanfaatkan 

siswa. 

B. Psikomotor 

Mengikuti proses pembelajaran secara aktif. 

C. Afektif 

1. Karakter 

a. jujur,  

b. rasa ingin tahu, 

c. mandiri, 

d. senang membaca, 

e. kritis. 

f. Religius 

 

2. Keterampilan Sosial 

a. Mengemukakan ide atau pendapat. 

b. Bertanya. 

Lampiran 10 Contoh RPP Guru 
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c. Maju ke depan kelas. 

d. Bekerja sama. 

e. Berkomunikasi. 

f. Menjadi pendengar yang baik. 

 

IV. Tujuanpembelajaran 

A. Kognitif 

1. Produk 

Dari kegiatan pembelajaran siswa mampu untuk : 

a. Menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. 

b. Membedakan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. 

c. Menjelaskan klasifikasi Archaebacteria dan Eubacteria 

d. Menyebutkan jenis Archaebacteria dan Eubacteria 

e. Menjelaskan cara perkembangbiakan bakteri. 

f. Menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan dan 

merugikan dalam kehidupan. 

g. Menjelaskan macam-macam produk yang memanfaatkan 

Archaebacteria dan Eubacteria 

2. Proses 

a. Siswa dapat merumuskan masalah otentik. 

b. Siswa dapat mengkomunikasikan peranan bakteri yang sering 

dimanfaatkan siswa. 

B. Psikomotor 

Siswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara aktif. 

C. Afektif 

1. Karakter 

Terlibat dalam proses belajar mengajar, siswa dinilai dalam menunjukkan 

karakter jujur, rasa ingin tahu, mandiri, senang membaca, dan kritis 

terhadap materi pelajaran dan diharapkan menjadi pribadi yang religius. 

2. Keterampilan Sosial 

Terlibat dalam proses belajar mengajar, siswa dinilai dalam perilaku 

keterampilan sosial yang meliputi : mengemukakan ide atau pendapat, 

bertanya, maju ke depan kelas, bekerja sama, berkomunikasi, dan 

menjadi pendengar yang baik. 

V. Materi pembelajaran 
A. ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. 

1. Ciri-ciri Archaebacteria 

a) Merupakan organisme yang memiliki susunan tubuh yang sederhana 

dan diduga sebagai organisme paling tua yang hidup di bumi. 

b) Dinding selnya tidak memiliki peptidoglikan, yaitu polimer dari 

karbohidrat dan protein. 

c) Ukuran diameter Archaebacteria berkisar antara 0,1 - 15 m. Beberapa 

jenis Archaebacteria hidup berkelompok atau berupa filamen yang 

panjangnya dapat mencapai 200 m. 

d) Bentuknya bervariasi, yaitu bulat, batang, spiral atau persegi panjang. 

e) Semua Archaebacteria hidup di lingkungan ekstrem, yaitu lingkungan 

di mana tidak semua makhluk hidup dapat hidup di sana. Contohnya 

air panas, lava, dasar laut dalam, laut dengan kadar garam tinggi, dan 

ada yang hidup pada lingkungan yang sangat asam seperti lambung. 

2. Ciri-ciri Eubacteria 
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a) Merupakan mikroorganisme yang bersel satu dan sangat sederhana. 

b) Berukuran lebar 0,5 - 1,0m dan panjang 1,0 - 6,0m, tetapi ada pula 

bakteri yang berukuran besar sampai 100m. 

c) Materi inti tidak mempunyai selaput inti, sehingga disebut prokarion. 

d) Tidak memiliki klorofil, tetapi ada beberapa jenis yang mempunyai 

pigmen seperti klorofil. 

e) Hidup soliter, berkoloni secara bebas, simbiosis, saprofitik, parasitik, 

atau patogen pada manusia. 

f)   Perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif dengan konjugasi. 

 

B. Cara Hidup 

1. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang makanannya berupa senyawa 

organik dari organisme lain. 

2. Bakteri saprofit adalah bakteri yang memperoleh makanan dari sisa-sisa 

organisme atau produk organisme lain. 

3. Bakteri parasit adalah bakteri yang memperoleh makanan dari inangnya. 

4. Bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu membuat mkanannya 

sendiri. 

5. Bakteri fotoautotrof adalah bakteri ayng menggunakan energi cahaya 

matahari untuk membuat makanannya. 

6. Bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi kimia 

untuk mensintesis makanannya. 

 

C. Perkembangbiakan bakteri 

Cara perkembangbiakan Bakteri, Bakteri melakukan reproduksi secara 

seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dengan melakukan rekombinasi 

genetik melalui tiga cara yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. 

a. Transformasi adalah masuknya DNA telanjang ke dalam sel bakteri dan 

mengubah sifat sel bakteri. 

b. Transduksi adalah pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel 

bakteri yang lainnya dengan perantara organisme lain yaitu bakteriofag. 

c. Konjugasi adalah pemindahan materi genetik secara langsung melalui 

kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel 

bakteri yang berdekatan. 

D. Charta perkembangbiakan bakteri 

Perkembangbiakan bakteri melalui pembelahan biner (a), dan 

perkembangbiakan bakteri melalui pembelahan konjugasi (b). 

 

E. Peranan bakteri bagi kehidupan manusia 

1. Bakteri yang menguntungkan 

Eubacteria  
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 Pembusukan / penguraian sisa-sisa makhluk hidup contohnya 

Escherichia coli. 

 Pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi 

 Berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen 

yaitu Rhizobium leguminosum 

 Penyubur tanah 

 Penghasil antibiotik 

 Penelitian rekayasa genetika dalam berbagai bidang misalnya bidang 

kedokteran 

 Pembuatan zat kimia  

Archaebacteria 

Berperan dalam  proses pembusukan sampah dankotoran hewan sehingga 

mrenghasilkan energi alternatif metana berupa biogas. 

2. Bakteri yang merugikan  

Eubacteria  

 Pembusukan makanan 

 Penyebab penyakit pada manusia 

 Penyebab penyakit pada hewan 

 Penyebab penyakit pada tanaman budidaya 

Archaebacteria 

 Penyebab kerusakan makanan yang diawetkan dengan garam 

3. Penanggulangan terhadap Bakteri yang merugikan 

Pengawetan dan pengolahan makanan  

Kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan  

Imunisasi  

 

VI. Metodepembelajaran 

A. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran Direct Instruction (DI) 

B. Metode Pembelajaran 

Ceramah, Diskusi Kelompok (STAD) 

 

C. Media Pembelajaran 

Materi   : Handout, Power Point. 

Alat  : Laptop, LCD, papan tulis, dan spidol. 

Evaluasi : Soal Ulangan harian 

 

VII. Langkah-langkah pembelajaran  

Pertemuan 1 (2 jam pelajaran) 

FASE AKTIVITAS GURU PKB WAKTU 

PENDAHULUAN 

F
A

S
E

 I
 

a. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu, 

memberikan salam dan  membimbing siswa 

untuk berdoa. 

Disiplin 

Religius 
5 menit 

b. Guru menyiapkan kondisi kelas dan memeriksa 

kehadiran siswa. 
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c. Memberikan apersepsi dengan menanyakan 

“Makhluk hidup terbagi menjadi berapa 

kingdom? Coba sebutkan!” 

 

d. Memberikan motivasi bahwa pada hari ini kita 

akan mempelajari tentang bakteri 

Rasa ingin 

tahu 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran produk, 

proses, psikomotor, keterampilan logis dan 

menjelaskan logistik/bahan yang dibutuhkan. 

 

KEGIATAN INTI 

F
A

S
E

 

II
 a. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok.  

20 menit 
b. Menjelaskan mekanisme diskusi kelompok  

F
A

S
E

 I
II

 

a. Siswa melakukan kegiatan diskusi dengan 

panduan Lembar Diskusi Siswa. 

Senang 

membaca 45 menit 

b. Guru membimbing siswa diskusi. Mandiri 

F
A

S
E

 I
V

 

a. 
Masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi 

Kritis 

15 menit 

b. 
Guru meluruskan jika terjadi kesalahan 

pemahaman pada siswa dan memberi penguatan. 

 

PENUTUP 

 

a. Guru menyimpulkan materi pembelajaran   

5 menit b. Guru memberikan refleksi  

c. Guru menutup pembelajaran dengan doa 

kemudian menyampaikan salam. 

Religius 

 

Pertemuan 2 (2 jam pelajaran) 

FASE AKTIVITAS GURU PKB WAKTU 

PENDAHULUAN 

F
A

S
E

 I
 

a. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu, 

memberikan salam dan  membimbing siswa 

untuk berdoa. 

Disiplin 

Religius 

5 menit 

b. Guru menyiapkan kondisi kelas dan memeriksa 

kehadiran siswa. 

 

c. Memberikan apersepsi dengan menanyakan 

pernahkah kalian minum yogurt atau makan 

keju,  

 

d. Memberikan motivasi bahwa pada hari ini kita 

akan lebih mengetahui untuk apa saja bakteri 

diciptakan di dunia ini oleh Sang Pencipta. 

Rasa ingin 

tahu 

e. Menyampaikan tujuan pembelajaran produk, 

proses, psikomotor, keterampilan logis dan 

menjelaskan logistik/bahan yang dibutuhkan. 
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KEGIATAN INTI 

F
A

S
E

 I
I 

a. Mengulas sedikit tentang materi pertemuan 

sebelumnya. 

 

10 menit 
b. Menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ada 

didunia ini pasti memiliki peran yang 

menguntungkan dan merugikan. 

 

c. Menjelaskan bakteri juga memiliki peran yang 

menguntungkan maupun merugikan. 

 

F
A

S
E

 I
II

 a. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan 

dengan temanya tentang peranan bakteri bagi 

kehidupan dari apa yang telah ditulisnya. 

Senang 

membaca 
15 menit 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk 

menyampaikan peranan bakteri bagi kehidupan. 

Mandiri 

F
A

S
E

 I
V

 

a. 
Guru memberikan tambahan penjelasan tentang 

peranan bakteri bagi kehidupan. 

 

15 menit 

b. 
Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi dari pertemuan hari ini. 

 

UH 
a. 

Guru meminta siswa untuk mempersiapkan diri 

sebelum melakukan tes kompetensi dengan 

menata posisi duduk siswa. 

 
 

40 

b. Siswa melakukan tes kompetensi.  

PENUTUP 

 

a. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran materi 

bakteri telah selesai. 

 

5 menit 
b. Guru memberikan refleksi serta menyampaikan 

kepada siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

 

c. Guru menutup pembelajaran dengan doa 

kemudian menyampaikan salam. 

Religius 

 

VIII. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

1. Buku Kerja Biologi IA, Esis 

2. Buku Biologi SMA Kelas X, Esis, Bab II dan III 

3. Foto ultramikroskopis virus 

4. Berbagai informasi tentang penyakit yang disebabkan virus  

IX. Penilaian 
1. Prosedur penilaian (Aspek yang dinilai)  

Kognitif : penilaian yang didasarkan atas hasil yang didapatkan siswa 

setelah belajar bakteri, baik itu penilaian dari hasil maupun 

dari proses siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Psikomotor : proses penilaian yang didasarkan dari keaktifan siswa dalam 

berdiskusi untuk menyelesaikan tugas kelompok yang 

diberikan guru.  

Afektif  :penilaianyangdidasarkandarikaraktersiswadalam menanggapi 

pelajaran tentang Materi bakteri. 

2. Jenis tagihan : Tes Ujian Kompetensi. 
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3. Bentuk instrumen : Soal Uraian (Lampiran 1) 

 

Mengetahui,       

Kepala Sekolah        Guru Mata Pelajaran 

 

 

Tri Hartanto, S.Pd, M.Pd.     Sukarno, S.Pd, M.Si. 

NIP. 19721910 199802 1 003     NIP.  
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Rubrik Analisis RPP 

No Pokok Bahasan Pernyataan 

1 Identitas RPP - Terdapat nama sekolah. 

- Terdapat mata pelajaran yang diajarkan. 

- Terdapat kelas dan semester yang diajar. 

- Terdapat pertemuan pembelajaran. 

- Terdapat SK. 

- Terdapat KD. 

- Terdapat Alokasi waktu. 

- SK yang dibahas yaitu, 2. Memahami prinsip-prinsip 

pengelompokan makhluk hidup. 

- KD yang dibahas yaitu, 2.2 Mendeskripsikan ciri-ciri 

Archaeobacteria dan Eubacteria dan peranannya bagi 

kehidupan. 

2 Tujuan - Sudah menjelaskan runtutan tahap materi yang akan 

diberikan kepada siswa. 

- Terdapat karakter siswa yang diharapkan. 

3 Indikator 

 

 

- Menerapkan runtutan tahapan pemberian materi yang 

akan diberikan kepada siswa. 

- Mengembangkan tujuan.  

4 Materi ajar - Meteri dipilih poin-poin yang akan diberikan. 

- Menjabarkan poin-poin materi pelajaran dengan cara 

dirangkum. 

5 Metode Pembelajaran - Tidak hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi. 

- Menggunakan metode bervariasi. 

- Membuat strategi penerapan metode yang akan 

digunakan. 

6 Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

- Terdapat 3 kegiatan pembelajaran, kegiatan awal, inti, 

dan akhir. 

- Kegiatan awal memberikan motivasi belajar kepada 

siswa. 

- Memberikan pancingan terhadap materi yang diajarkan. 

- Kegiatan inti dibagi menjadi 3 bagian yaitu, eksplorasi, 

elaborasi, dan eksplorasi. 

- Bagian eksplorasi, guru menjelaskan materi yang 

diajarkan. 

- Bagian eksplorasi, guru memandu siswa dalam 

penggunaan metode yang akan dilakukan. 

- Bagian elaborasi, guru membimbing siswa dalam proses 

pembelajaran. 

- Bagian elaborasi, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk  memahami materi. 

- Bagian elaborasi, guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk saling mengutarakan pendapat/tanya jawab. 

- Bagian konfirmasi, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menjelaskan kembali materi. 

Lampiran 11 Rubrik Analisis RPP Guru 
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- Bagian konfirmasi, guru membenarkan tanggapan siswa 

yang masih kurang tepat. 

- Kegiatan akhir, guru bersama siswa menyimpulkan 

materi kembali. 

- Kegiatan akhir, guru memberikan tugas kepada siswa. 

- Kegiatan akhir, guru mnyuruh siswa untuk mempelajari 

materi yang akan diajrkan pada pertemuan selanjutnya. 

- Dalam masing-masing kegiatan diberikan waktu. 

7 Alat, bahan, dan 

sumber belajar 

- Alat pembelajaran meliputi alat-alat praktikum yang 

dibutuhkan, jika materi ada praktikumnya. 

- Alat pembelajaran meliputi alat yang digunakan guru 

untuk melakukan pembelajaran. 

- Bahan pembelajaran meliputi bahan-bahan praktikum 

yang dibutuhkan, jika materi ada praktikumnya. 

- Bahan pembelajaran meliputi alat yang digunakan guru 

untuk melakukan pembelajaran. 

- Sumber belajar berupa media pembelajaran. 

- Sumber belajar berupa buku pelajaran. 

- Sumber berasal dari lingkungan alam sekitar. 

8 Penilaian - Terdapat penilaian kognitif. 

- Terdapat penilaian psikomotorik. 

- Terdapat penilaian afektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

No 

           Sekolah 

                                 

                                                  Nama Guru 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SMAN 1 Gemolong SMAN 1 Sukodono SMAN 1 

Sumberlawang 

SMAN 

1 

Plupuh 

SMA Muh 

2 

Gemolong 

SMA Muh 4 

Sumberlawang 

Dra. 

Henny 

Indriastuti 

Drs. 

Agus 

Riadi 

Lilis 

Sukowati, 

S.Pd. 

Sukarno, 

S.Pd, 

M.Si. 

Sulastri, 

S.Pd. 

Sutrisno, 

S.Pd. 

Anna Lusiana 

Kuswardhani, 

S.Pd, M.Pd. 

Sunarsi, 

S.Pd. 

Sunarto, 

S.Pd. 

Rini Asih, 

S.Pd. 

1 
Identitas 

RPP 

- Terdapat nama 

sekolah 
√ √ ─ √ ─ ─ ─ ─ √ √ 

- Terdapat mata 

pelajaran yang 

diajarkan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- Terdapat kelas dan 

semester yang diajar. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- Terdapat pertemuan 

pembelajaran. 
─ ─ ─ ─ √ √ ─ √ ─ ─ 

- Terdapat SK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- Terdapat KD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- Terdapat Alokasi 

Waktu 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- SK yang dibahas 

yaitu, 2. Memahami 

prinsip-prinsip 

pengelompokan 

makhluk hidup. 

√ √ ─ √ √ √ √ √ √ √ 

- KD yang dibahas 

yaitu, 2.2 

Mendeskripsikan ciri-

ciri Archaeobacteria 

dan Eubacteria dan 

√ √ ─ √ √ √ √ √ √ √ 

Hasil analisis RPP 

 

No 

Pokok 

Bahasan 
Pernyataan 

L
am

p
iran

 1
2
 H

asil A
n
alisis R

P
P

  
 

 
 

 
 

 
 

8
2
 



 
 

 

peranannya bagi 

kehidupan. 

2 Tujuan 

- Sudah menjelaskan 

runtutan tahap materi 

yang akan diberikan 

kepada siswa. 

 

√ √ ─ √ √ √ √ ─ √ √ 

- Terdapat karakter 

siswa yang 

diharapkan. 

─ ─ √ √ ─ ─ √ √ √ √ 

3 

Indikator 

 

- Menerapkan runtutan 

tahapan pemberian 

materi yang akan 

diberikan kepada 

siswa. 

√ √ ─ √ √ √ √ ─ √ √ 

- Mengembangkan 

tujuan.  
√ √ ─ √ √ √ ─ ─ ─ ─ 

4 

 

 

Materi ajar 

 

 

- Meteri dipilih poin-

poin yang akan 

diberikan. 

√ √ ─ √ √ √ √ √ ─ ─ 

- Menjabarkan poin-

poin materi pelajaran 

dengan cara 

dirangkum. 

√ √ ─ √ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

5 
Metode 

Pembelajaran 

- Tidak hanya 

menggunakan metode 

ceramah dan diskusi. 

√ √ √ √ √ √ ─ ─ ─ ─ 

- Menggunakan 

metode bervariasi. 
√ √ √ √ √ √ ─ ─ ─ ─ 

- Membuat strategi 

penerapan metode 

yang akan digunakan. 

─ ─ √ ─ √ √ ─ √ ─ ─ 

 
8
3
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

- Terdapat 3 kegiatan 

pembelajaran, 

kegiatan awal, inti, 

dan akhir. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- Kegiatan awal 

memberikan motivasi 

belajar kepada siswa. 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- Memberikan 

pancingan terhadap 

materi yang 

diajarkan. 

─ ─ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- Kegiatan inti dibagi 

menjadi 3 bagian 

yaitu, eksplorasi, 

elaborasi, dan 

eksplorasi. 

√ √ √ ─ √ √ √ √ √ √ 

- Bagian eksplorasi, 

guru menjelaskan 

materi yang 

diajarkan. 

─ ─ ─ ─ ─ ─ √ ─ √ √ 

- Bagian eksplorasi, 

guru memandu siswa 

dalam penggunaan 

metode yang akan 

dilakukan. 

√ √ √ √ ─ ─ ─ √ ─ ─ 

- Bagian elaborasi, 

guru membimbing 

siswa dalam proses 

pembelajaran. 

√ √ √ √ ─ ─ √ √ √ √ 

- Bagian elaborasi, 

guru memberikan 

kesempatan kepada 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
8
4
 



 
 

 

 

 

 

siswa untuk  

memahami materi. 

- Bagian elaborasi, 

guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk saling 

mengutarakan 

pendapat/tanya 

jawab. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- Bagian konfirmasi, 

guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menjelaskan kembali 

materi. 

 

√ √ √ √ √ √ ─ √ √ √ 

- Bagian konfirmasi, 

guru membenarkan 

tanggapan siswa yang 

masih kurang tepat. 

√ √ ─ √ √ √ √ √ √ √ 

- Kegiatan akhir, guru 

bersama siswa 

menyimpulkan materi 

kembali. 

√ √ √ √ √ √ √ ─ √ √ 

- Kegiatan akhir, guru 

memberikan tugas 

kepada siswa. 

─ ─ ─ ─ √ √ √ √ √ √ 

- Kegiatan akhir, guru 

mnyuruh siswa untuk 

mempelajari materi 

yang akan diajrkan 

pada pertemuan 

selanjutnya. 

√ √ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
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- Dalam masing-

masing kegiatan 

diberikan waktu. 

─ ─ √ √ √ √ ─ √ ─ ─ 

7 

Alat, bahan, 

dan sumber 

belajar 

- Alat pembelajaran 

meliputi alat-alat 

praktikum yang 

dibutuhkan, jika 

materi ada 

praktikumnya. 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ √ ─ ─ 

- Alat pembelajaran 

meliputi alat yang 

digunakan guru untuk 

melakukan 

pembelajaran. 

 

─ ─ ─ √ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

- Bahan pembelajaran 

meliputi bahan-bahan 

praktikum yang 

dibutuhkan, jika 

materi ada 

praktikumnya. 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ √ ─ ─ 

- Bahan pembelajaran 

meliputi alat yang 

digunakan guru untuk 

melakukan 

pembelajaran. 

─ ─ ─ √ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

- Sumber belajar 

berupa media 

pembelajaran. 

─ ─ ─ √ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

- Sumber belajar 

berupa buku 

pelajaran. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
8
6
 



 
 

 

- Sumber berasal dari 

lingkungan alam 

sekitar. 

─ ─ √ ─ ─ ─ ─ √ ─ ─ 

8 Penilaian 

- Terdapat penilaian 

kognitif. 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- Terdapat penilaian 

psikomotorik. 
√ √ √ √ ─ ─ ─ √ ─ ─ 

- Terdapat penilaian 

afektif. 
√ √ √ √ ─ ─ ─ √ ─ ─ 

 

 
8
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Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Lastri   Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Agus 

SMAN 1 Sukodono          SMAN 1 Gemolong  

   

   

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Sunarto Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Anna L 

SMA Muhammadiyah 4 Gemolong       SMAN 1 Sumberlawang 

 

   
 

Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Sutrisno Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Sukarno 

                  SMAN 1 Sukodono                     SMAN 1 Sukodono 
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       Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Lilis  Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Sunarsi 

                         SMAN 1 Gemolong          SMAN 1 Plupuh 

 

         
   

        Gambar 9. Wawancara dengan Ibu Rini A 

                          SMA Muhammadiyah 4 Sumberlawang    
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Lampiran 14 Ijin penelitian  



91 
 

 

 

Lampiran 15 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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