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ABSTRAK 

 

Evanita, Eka Lusia. 2013. Analisis Kompetensi Pedagogik dan Kesiapan 

Guru Sekolah Menengah Atas dalam Mendukung Implementasi Kurikulum 

2013. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. Nur 

Kusuma Dewi, M.Si. dan Drs. Kukuh Santosa. 

 

Kurikulum merupakan hal penting dalam dunia pendidikan. 

Permasalahan dalam KTSP, hasil analisa PISA, dan tantangan perubahan zaman 

mendasari perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum menghasilkan perbedaan 

pendapat berbagai pihak. Perbedaan pendapat menunjukkan guru memegang 

peran penting dalam perubahan kurikulum. Faktor utama penentu pertama 

keberhasilan kurikulum adalah kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan dengan kurikulum dan buku teks. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kesesuaian kompetensi pedagogik yang dimiliki guru biologi 

dan kesiapan guru dalam mendukung implementasi kurikulum 2013.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dilakukan di SMA se Kota 

Semarang pada Semester Genap tahun ajaran 2012/2013. Sumber data yang 

digunakan adalah guru Biologi kelas X SMA se kota Semarang yaitu 101 sekolah. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 sekolah. Pemilihan sampel penelitian 

dilakukan secara purposive random sampling. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan kuesioner, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data 

melalui tahap penggolongan data, penyajian data, dan verifikasi. Uji keabsahan 

data meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan kompetensi pedagogik 

indikator 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 menunjukkan kriteria sangat baik dan pemenuhan 

indikator 5, 6, dan 10 menunjukkan kriteria baik. Hal tersebut menunjukkan guru 

Biologi memenuhi semua indikator kompetensi pedagogik sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2013. Selain itu, Hasil wawancara juga menunjukkan guru Biologi 

menerima kebijakan pemerintah mengubah kurikulum menjadi Kurikulum 2013 

dan bersedia untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

pedagogik yang dimiliki guru Biologi se Kota Semarang sesuai dengan tuntutan 

Kurikulum 2013. Selain itu Guru Biologi se Kota Semarang menunjukkan 

kesiapan dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013.  

 

 

Kata Kunci : kompetensi pedagogik, kesiapan guru, kurikulum 2013 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum merupakan hal penting dalam sistem pendidikan Indonesia. 

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan 

memperhatikan perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, 

serta perkembangan  ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Kurikulum yang 

digunakan sekarang yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dinilai 

masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. KTSP dinilai belum tanggap 

terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun 

global (Kemendikbud 2012). Standar penilaian KTSP dinilai belum mengarah 

pada penilaian berbasis kompetensi. Hal tersebut bertentangan dengan penjelasan 

pasal 35 UU nomor 20 Tahun 2003 bahwa kompetensi lulusan merupakan 

kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan 

sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.  

Permasalahan pendidikan yang muncul membuat Kemendikbud menilai 

perlu dikembangkan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013. Pengembangan 

kurikulum 2013 dilakukan karena adanya tantangan internal maupun tantangan 

eksternal (Kemendikbud 2013a). Tantangan internal terkait tuntutan pendidikan 

yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan dan faktor perkembangan 

penduduk Indonesia. Tantangan eksternal berkaitan dengan tantangan masa 

depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, 

perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang 

mengemuka. Hasil analisis PISA menunjukkan hampir semua siswa Indonesia 

hanya menguasai pelajaran sampai level 3 saja, sementara negara lain banyak 

yang sampai level 4, 5, bahkan 6 (Kemendikbud 2013b). Selain itu, fenomena 

negatif akibat kurangnya karakter yang dimiliki peseta didik menuntut pemberian 

pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pernyataan tersebut didukung presepsi 

masyarakat bahwa pembelajaran terlalu menitikberatkan pada kognitif, beban 

siswa terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter. 
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Perubahan kurikulum memiliki tujuan meningkatkan rasa ingin tahu dan 

keaktifan siswa. Bahan uji publik Kurikulum 2013 menjelaskan standar penilaian 

kurikulum baru selain menilai keaktifan bertanya, juga menilai proses dan hasil 

observasi siswa serta kemampuan siswa menalar masalah yang diajukan guru 

sehingga siswa diajak berpikir logis. Elemen perubahan Kurikulum 2013 meliputi 

perubahan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar  

penilaian (Kemendikbud 2012). Standar kompetensi lulusan dibedakan menjadi 

domain yaitu sikap, ketrampilan, dan pengetahuan. Rancangan Kurikulum 2013 

menyebutkan adanya pengurangan mata pelajaran di tingkat SD dan SMP. 

Perubahan lain yaitu penambahan jam pelajaran, komponen kurikulum seperti 

buku teks dan pedoman disiapkan pemerintah, adanya integrasi mata pelajaran 

IPA dan IPS di tingkat SD, serta rencana penjurusan lebih awal di tingkat SMA. 

Perubahan KTSP menjadi Kurikulum 2013 mengundang berbagai 

pendapat dari berbagai pihak. Pihak yang kurang sependapat dengan perubahan 

kurikulum menganggap perubahan terlalu tergesa-gesa. Evaluasi penerapan 

kurikulum sebelumnya (KTSP) penting lebih dahulu dilakukan agar dapat 

menjadi panduan menyusun serta implementasi kurikulum baru. Fakta disekolah 

menunjukan banyak guru belum sepenuhnya mengimplementasikan KTSP, 

namun sekarang harus mengimplementasikan Kurikulum 2013 yang memiliki 

prinsip mengintegrasi banyak materi. Hasil observasi yang dilakukan ditemukan 

banyak guru yang belum mengenal mengenai kurikulum baru. Sebagian besar 

guru mengetahui perubahan kurikulum justru dari media ma4a atau media online. 

Kurangnya keterlibatan guru dalam sosialisasi Kurikulum 2013 membuat berbagai 

pihak menganggap implementasi Kurikulum 2013 tidak akan berjalan mulus. 

Disisi lain, pihak yang mendukung perubahan kurikulum menganggap 

perubahan tersebut perlu untuk memenuhi tantangan perkembangan zaman. Bila 

kurikulum tidak diubah, lulusan yang dihasilkan adalah lulusan usang yang tidak 

terserap di dunia kerja (Kemendikbud 2012). Selain itu pemerintah melakukan 

beberapa hal untuk menanggapi permasalahan dalam implementasi kurikulum 

baru. Pemerintah melakukan uji publik melalui dialog tatap muka di beberapa 

daerah, secara online di website kemendikbud, dan secara tertulis yang dikirim ke 
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beberapa perguruan tinggi dan dinas pendidikan. Selanjutnya, diadakan sosialisasi 

di berbagai kota besar mengenai implementasi kurikulum 2013. Berdasarkan hasil 

uji publik yang dilakukan 29 November -25 Desember 2012 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyetujui implementasi kurikulum 2013. Sebanyak 71 

% responden menunjukan setuju terhadap justifikasi dan SKL kurikulum 2013. 

Selain itu sebanyak 81 % responden menyetujui mengenai penyiapan guru dalam 

implementasi kurikulum 2013. 

Berbagai pendapat yang berkembang dengan adanya perubahan 

kurikulum menunjukkan bahwa guru memegang peran penting dalam perubahan 

kurikulum. Sebaik apapun kurikulum yang dibuat, jika guru yang menjalankan 

tidak memiliki kemampuan yang baik, maka kurikulum tersebut tidak akan 

berjalan dengan baik. Yusuf (2007) menyatakan dalam implementasi KTSP, 

kesiapan sekolah mencakup kesiapan materiil dan non materiil. Kesiapan tersebut 

meliputi kesiapan perangkat kurikulum, sarana prasarana sekolah, kesiapan 

anggaran pendidikan, dan terakhir kesiapan guru. Hal tersebut sedikit berbeda 

dengan kesiapan dalam implementasi kurikulum 2013 yang tidak berdasarkan 

tingkat satuan pendidikan. Sikdisnas (2012) menyatakan sedikitnya ada dua faktor 

besar dalam ke berhasilan kurikulum 2013. Faktor penentu pertama yaitu 

kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan 

kurikulum dan buku teks. Faktor penentu kedua yaitu faktor pendukung yang 

terdiri dari tiga unsur, yaitu: (i) ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber 

belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum; (ii) penguatan 

peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan; dan (iii) penguatan 

manajemen dan budaya sekolah.  

Kurikulum baru menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran yang 

berbasis tematik integratif. Guru juga dituntut untuk tidak hanya memiliki 

kompetensi profesional, namun juga harus memiliki kompetensi pedagogik, 

sosial, dan kepribadian. Kurikulum 2013 juga menuntut guru untuk melakukan 

pembelajaran berbasis pendekatan sains.  Kompetensi pedagogik guru perlu untuk 

diketahui karena kompetensi tersebut berkaitan dengan pengembangan kurikulum 

serta proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Selain itu, dalam 
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kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk memahami karateristik peserta didik, 

sehingga guru dapat menerapkan pendidikan karakter secara spontan dalam setiap 

proses pembelajaran agar siswa dapat memenuhi kompetensi sikap. Setelah 

diketahui mengenai kompetensi pedagogik guru, diharapkan dapat menjadi acuan 

untuk penelitian lanjutan mengenai kompetensi lain yaitu kepribadian, sosial, dan 

profesional. Untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan kurikulum yang 

pertama mengenai keseuaian kompetensi pendidik khususnya kompetensi 

pedagogik terhadap Kurikulum 2013 serta kesiapan guru melaksananakan 

perubahan dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada pembelajaran 

Biologi di Semarang maka perlu dilaksanakan analisis kesesuaian kompetensi 

pedagogik guru dan kesiapan guru Biologi dalam mendukung implementasi 

Kurikulum 2013. 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari penafsiran yang salah 

pada penelitian, maka fokus penelitian penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

1. Kompetensi pedagogik guru 

Kompetensi pedagodik yang menjadi fokus penelitian adalah 

kemampuan guru mengelola pembelajaran yang terdiri dari pemahaman terhadap 

siswa, perencanaan, implementasi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

mengaktualisasikan segenap potensi siswa (PP RI nomor 19 tahun 2005). 

Kompetensi pedagogik yang diteliti disesuaikan dengan Permendiknas nomor 16 

tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan potensi guru.  

2. Kesiapan guru 

Kesiapan guru yang menjadi fokus penelitian adalah pemahaman guru 

terhadap Kurikulum 2013. Pemahaman guru mengenai Kurikulum 2013 dapat 

menunjukkan seberapa besar kesiapan guru mengimplementasikan Kurikulum 

2013. Pemahaman guru yang diteliti meliputi pengetahuan  mengenai alasan 

pengembangan, aktulaisasi informasi, struktur dan strategi pengembangan, dan 

respon terhadap perubahan kurikulum menjdai Kurikulum 2013.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitan, permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai batasan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesesuaian kompetensi pedagogik yang dimiliki guru biologi 

dengan tuntutan dalam implementasi Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana kesiapan guru mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran Biologi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kesesuaian kompetensi pedagogik yang dimiliki guru biologi 

dengan tuntutan dalam implementasi Kurikulum 2013. 

2. Menganalisis kesiapan guru mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran Biologi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian antara lain. 

1. Bagi Dinas Pendidikan 

Memberikan informasi mengenai kesesuaian kompetensi guru dan 

kesiapan guru mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran. 

Informasi tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

menentukan dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi daerah setempat. 

2. Bagi Guru 

Memberikan bahan masukan pada guru untuk meningkatkan kemampuan 

profesional dalam pembelajaran dan kompetensi sesuai  tuntutan Kurikulum 2013. 

3. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang kesiapan dan kesesuaian 

kompetensi guru terhadap tuntutan Kurikulum 2013. Sehingga dapat menjadi 

bahan acuan atau dasar penelitian lanjutan mengenai kesesuaian, kompetensi dan 

kesiapan guru terhadap tuntutan Kurikulum 2013. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian dan Peran Guru 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

disebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. Uno (2009) menyatakan guru adalah orang yang 

memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan 

mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat 

mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Guru 

merupakan unsur dominan dalam proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan 

banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya 

di masyarakat (Mustofa 2007). Guru adalah suatu profesi yang memerlukan 

keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh orang di luar bidang pendidikan. 

PP RI nomor 74 tahun 2008 tentang guru disebutkan guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Miarso (2008) menyatakan guru yang berkualitas atau yang ber-kualifikasi, adalah 

yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan 

standar isi, dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 

standar proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di Indonesia, pemerintah 

telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas guru baik melalui pelatihan, 

seminar, dan melalui pendidikan formal. Dengan usaha tersebut diharapkan akan 

meningkatkan kualitas guru dan pendidikan di Indonesia. Untuk mencapai kondisi 

guru yang profesional, para guru harus menjadikan orientasi mutu dan 

profesionalisme guru sebagai etos kerja mereka dan menjadikannya sebagai 

landasan orientasi berperilaku dalam tugas-tugas profesinya (Karsidi 2005). Oleh 

sebab itu, maka kode etik profesi guru harus dijunjung tinggi. 
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Peran guru sangat penting dalam dunia pendidikan. Undang-Undang 

nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 4 menegaskan guru sebagai 

agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Guru berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik. Guru juga dituntut 

memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi 

anak didiknya. Guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan 

menyenangkan dalam melaksanaan pembelajaran. Purwo (2009) menyatakan guru 

tidak lagi menempatkan diri berperan sebagai satu-satunya model bagi 

pembelajaran dan satu-satunya yang mampu menemukan dan membetulkan 

kesalahan siswa. 

Berbagai hal yang dilakukan guru dalam dunia pendidikan, menurut 

Mulyasa (2009) dapat diidentifikasi sedikitnya 19 peran guru, antara lain gruu 

sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu 

(inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit 

pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, 

evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator. Peran tersebut menunjukkan bahwa 

guru memiliki peran penting dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan 

peserta didik, membentuk kepribadian anak didik untuk menyiapkan sumber daya 

manusia yang dapat mensejahterakan rakyat, negara dan bangsa. 

 

2. Guru dalam Pengembangan Kurikulum 

Menurut survei lapangan dalam Hamalik (2008) hambatan dalam 

pengembangan kurikulum pada pelaksanaan kurikulum yaitu proses sosialisasi 

terhadap kurikulum baru belum mengenai sasaran (guru, personel sekolah, siswa, 

orang tua siswa, masyarakat pemakai tamatan dll). Guru merupakan agen yang 

langsung terlibat dalam proses pembelajaran sehingga sosialisasi dalam perubahan 

kurikulum harus benar-benar menyentuh guru. Salah satu alasan keberatan dalam 

pelaksanaan Integrated Curriculum atau kurikulum unit adalah guru-guru yang 

tidak dididik untuk menjalankan kurikulum seperti ini (Nasution 2008). Guru dan 

personel sekolah sulit mengubah pola pikir lama ke pola pikir baru sesuai dengan 

perkembangan yang terjadi dalam kurikulum. 
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Keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin dicapai sangat bergantung 

pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru (Uno 2009). Jika 

kemampuan guru tinggi, maka guru akan cepat menangkap dan beradaptasi 

dengan kurikulum yang ada sehingga kurikulum dapat diterapkan secara 

maksimal. Namun bila kemampuan guru rendah maka guru tidak akan dengan 

mudah beradaptasi dengan kurikulum yang ada sehingga pelaksanaan kurikulum 

menjadi terhambat. Hu4ain et al (2011) menyatakan guru harus memiliki 

pengetahuan tentang kurikulum dan memahami proses dimana kurikulum dapat 

dikembangkan. Sehingga selain bertugas untuk melaksanaan kurikulum guru juga 

harus bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh beberapa alasan sebagai berikut. 

a. Guru adalah pelaksana langsung dari kurikulum di suatu kelas. 

b. Gurulah yang bertugas mengembangkan kurikulum pada tingkat pembelajaran. 

c. Gurulah yang langsung menghadapi berbagai permasalahan yang muncul 

sehubungan dengan pelaksanaan kurikulum di kelas. 

d. Tugas gurulah yang mencarikan upaya memecahkan segala permasalahan yang 

dihadapi dan melaksanakan upaya itu. 

(Nasution 2008) 

Menurut Hamalik (2008) untuk memperbaiki kurikulum perlu diketahui 

kompetensi guru sebagai partisipan dalam pengembangannya, pengetahuan 

mereka mengenai seluk beluk kurikulum, kemapuan membuat perencanaan. 

Perubahan kurikulum tidak dapat terjadi tanpa perubahan guru sendiri. Motivasi 

kerja guru dalam mengembangkan kurikulum di sekolah akan berdayaguna, 

apabila guru mempunyai keinginan, minat, penghargaan, bertanggungjawab dan 

meningkatkan dirinya dalam upaya mengembangkan kurikulum di sekolah 

(Agung 2010). Usaha perubahan kurikulum sebaiknya perlu dilakukan 

penyelidikan mengenai sikap dan reaksi guru. Hal tersebut penting karena 

keberhasilan perubahan bergantung pada kesesuaian nilai-nilai guru dan 

partisipasi guru dalam perubahan tersebut. Guru dituntut untuk selalu mencari 

gagasan baru demi penyempurnaan praktik pembelajaran dan pelaksanaan 

kurikulum. 
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3. Pengertian Kompetensi 

Dalam UU nomor 14 tahun 2005 disebutkan kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 

dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Kompetensi merupakan kemampuan menjalankan aktivitas dalam pekerjaan, yang 

ditunjukkan oleh kemampuan mentransfer keterampilan dan pengetahuan pada 

situasi baru. Kusnandar (2008) menyatakan kompetensi guru adalah seperangkat 

penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan 

kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi adalah serangkaian tindakan 

dengan penuh rasa tanggungjawab yang harus dipunyai seseorang sebagai 

persyaratan untuk dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya (Yasin 

2011). Kompetensi adalah kesatuan yang menggambarkan potensi, pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu. 

Berkaitan dengan tenaga profesional kependidikan, pengertian 

kompetensi merupakan perbuatan yang bersifat profesional dan memenuhi 

spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Menurut 

Mulyasa (2009) kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan 

personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffa membentuk 

kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman 

terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan 

profesionalisme. Kompetensi guru merupakan kemampuan guru untuk 

mentransfer pengetahuan dan keterampilannya dalam melaksanakan kewajiban 

pembelajaran secara profesional dan bertanggungjawab. Saragih (2008) 

menyatakan kompetensi minimal seorang guru baru adalah menguasai 

ketrampilan mengajar dalam hal membuka dan menutup pelajaran, bertanya, 

memberi penguatan, dan mengadakan variasi mengajar. Berdasarkan kompetensi 

minimal tersebut diharapkan guru dapat meningkatkan keterampilan dalam 

pengelolaan dan variasi mengajar, terutama dalam variasi menggunakan media. 

Selvi (2010) menyatakan kerangka kompetensi guru dijelaskan dalam sembilan 

dimensi sebagai bidang kompetensi, kompetensi penelitian, kompetensi 

kurikulum, kompetensi belajar seumur hidup, kompetensi sosial-budaya, 
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kompetensi emosional, kompetensi komunikasi, kompetensi informasi dan 

teknologi komunikasi (TIK), dan kompetensi lingkungan. Undang-Undang nomor 

14 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan merumuskan kompetensi 

guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi professional yang diperoleh dari pendidikan profesi. 

 

a. Kompetensi Pedagogik 

Gliga dalam Suciu dan Liliana (2010) menyatakan konsep kompetensi 

pedagogik cenderung digunakan sebagai arti standar profesional minimum, sering 

dianggap sebagai hukum, yang akan menaikkan dan melengkapi peran profesi 

guru. PP RI nomor 19 tahun 2005 disebutkan kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan guru mengelola pembelajaran yang terdiri dari pemahaman terhadap 

siswa, perencanaan, implementasi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

mengaktualisasikan segenap potensi siswa. Kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan guru menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian proses dan hasil pembelajaran.  

Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik 

dan potensi guru, menyebutkan secara rinci kompetensi pedagogik mencakup. 

a. Memahami karateristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, 

kultural emosional, dan intelektual. 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar. 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 
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4. Kurikulum 2013 

Kurikulum berkaitan erat dengan mutu pendidikan, walaupun kurikulum 

bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan (Kwartolo 

2002). Menurut Nasution (2008) kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan 

sebagai guna mencapai tujuan pendidikan. Kwartolo (2007) menerangkan bahwa 

ada banyak definisi tentang kurikulum, namun esensinya adalah menghantarkan 

peserta didik melalui pengalaman belajar agar mereka dapat tumbuh dan 

berkembang seoptimal mungkin. Hamalik (2008) menyatakan kurikulum adalah 

program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi 

siswa. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran namun semua hal 

yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Kurikulum merupakan suatu 

prencanaan yang memuat isi dan bahan pelajaran, cara, metode atau strategi 

pembelajaran, dan merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar. 

Terdapat berbagai tafsiran tentang kurikulum, kurikulum dapat dilihat 

sebagai produk, program, hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, dan sebagai 

pengalaman siswa (Nasution 2008).  Kurikulum dapat dinilai sebagai produk hasil 

karya para pengembang kurikulum berupa buku maupun pedoman kurikulum. 

Kurikulum sebagai program yaitu alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

mengajarkan berbagai kegiatan yang mempengaruhi perkembangan siswa. 

Kurikulum juga dianggap sebagai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang akan 

dipelajari siswa serta pengalaman pada tiap siswa. Kurikulum selalu berkembang 

dan pemikiran mengenai kurikulum terjadi secara kontinyu. 

Kurikulum tahun 2013 adalah rancang bangun pembelajaran yang 

didesain untuk mengembangkan potensi peserta didik, bertujuan untuk 

mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang bermartabat, beradab, berbudaya, 

berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang 

demokratis, dan bertanggung jawab yang mulai dioperasikan pada tahun pelajaran 

2013/2014 secara bertahap (Kemendikbud 2013c). Menurut Hasan (2013), 

perkembangan Kurikulum 2013 didasari oleh BNSP 2010 dan adanya pendidikan 
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karakter serta kewirausahaan. Kurikulum ini akan dikembangkan selama kurang 

lebih lima tahun dari 2010 hingga 2015. Pada tahun 2010 dan 2011 dilakukan 

kajian mengenai kurikulum. Pada tahun 2012 dilakukan finalisasi dokumen 

kurikulum. Pada tahun 2013 hingga 2015 dilakukan implementasi dan evaluasi 

kurikulum di sekolah.  

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan melanjutkan pengembangan 

kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara terpadu 

(Kemendikbud 2012). Langkah penguatan tata kelola Kurikulum 2013 terdiri atas: 

(1) menyiapkan buku pegangan pembelajaran bagi siswa dan guru, (2) 

menyiapkan guru supaya memahami pemanfaatan sumber belajar yang telah 

disiapkan dan sumber lain yang dapat mereka manfaatkan, serta (3) memperkuat 

peran pendampingan dan pemantauan oleh pusat dan daerah pelaksanaan 

pembelajaran (Hasan 2013). Hal tersebut diterangkan oleh Iskandar (2013), bahwa 

penataan kurikulum meliputi perangkat kurikulum, perangkat pembelajaran, dan 

buku teks sudah dilaksanakan mulai desember 2012 - maret 2013. Untuk 

implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan mulai juni 2013 dengan penilaian 

formatif pada juni 2016. Pada penataan dan implementasi Kurikulum 2013 juga 

didukung sosialisasi, uji publik, pelatihan guru dan tenaga kependidikan. 

 

a. Alasan Pengembangan Kurikulum 2013 

Lunenburg (2011) menyatakan pengembangan kurikulum dapat 

didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum 

yang pada akhirnya menghasilkan rencana kurikulum.  Pengembangan dan 

pergantian kurikulum pendidikan merupakan hal yang wajar. Setiap kurikulum 

pasti dikembangkan, direvisi, diganti, diubah, dperbaiki, disempurnakan atau 

apapun namanya (Supriyoko 2012). Terdapat beberapa prinsip umum dalam 

pengembangan kurikulum. Prinsip umum tersebut antara lain relevansi, 

fleksibelitas, kontinuitas, praktis, dan efektifitas (Sukmadinata 2009). Dalam 

pelaksanaan kurikulum diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik 

baik berupa waktu, tempat, maupun latar belakang peserta didik.  
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Dakir (2004) menyatakan terdapat empat unsur yang perlu diperhatikan 

dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. 

1. Merencanakan, merancangkan, dan memprogramkan bahan ajar dan 

pengalaman belajar. 

2. Karateristik peserta didik. 

3. Tujuan yang akan dicapai. 

4. Kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan. 

Bahan uji publik Kurikulum 2013 disebutkan perlunya pengembangan 

kurikulum dapat dijumpai pada penjelasan UU nomor 20 tahun 2003 yang 

menyatakan strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini 

meliputi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi 

(Kemendikbud 2012). Iskandar (2013) menambahkan dalam penjelasan pasal 35, 

UU nomor 20 tahun 2003 juga dijelaskan kompetensi lulusan merupakan 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.  

Nugroho (2013) menyatakan pemerintah melakukan perubahan 

kurikulum atas dasar 4 pertimbangan utama yaitu. 

1. Pendidikan karakter yang belum terakomodasi dengan baik dalam KTSP 

sehingga perlu penguatan melalui KK 2013. Berbagai perilaku negatif siswa 

dipahami sebagai bentuk nyata lemahnya pendidikan karakter (meskipun 

dalam hal ini masih sangat debatable). 

2. Jumlah Mapel yang terlalu banyak mengakibatkan beban studi siswa berat 

memicu kebosanan dan kelelahan berpikir. 

3. Pencapaian siswa Indonesia dalam serangkaian Skor TIMMS, PIRLS, dan 

PISA yang selalu berada pada level paling bawah sejajar dengan Negara-

negara tertinggal. 

4. Tantangan abad 21 dalam konteks bonus demografi, yakni pada tahun 2045 

kelak, jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari usia lansia dan balita. 

Sehingga mereka yang lahir ini masuk kategori generasi emas harus 

mendapatkan pendidikan bermutu. Kurikulum 2013 diyakini mampu menjadi 

interface antara generasi emas menuju usia produktif. 
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Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan karena adanya berbagai 

tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal 

(Kemendikbud 2013a). Tantangan internal terkait tuntutan pendidikan yang 

mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan dan faktor perkembangan penduduk 

Indonesia. Tantangan eksternal berkaitan dengan tantangan masa depan, 

kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan 

pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. 

Kemendikbud (2012) menerangkan tantangan masa depan yang mendasari 

pengembangan kurikulum adalah adanya globalisasi, masalah lingkungan hidup, 

kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis 

pengetahuan, kebangkitan industri kecil dan budaya, pergeseran kekuatan 

ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu, investasi, dan transformasi 

pada sektor pendidikan, serta hasil TIMMS dan PISA mengenai pendidikan 

Indonesia. Dalam bidang sains, matematika, dan membaca sekitar 95 % siswa 

Indonesia hanya dapat memecahkan soal dengan level kemampuan mengetahui 

dan mengaplikasikan. Data tersebut menunjukkan bahwa apa yang diajarkan 

dalam kurikulum Indonesia berbeda dengan yang distandarkan internasional. 

Kemendikbud (2012) menyebutkan bahwa kompetensi masa depan yang 

perlu dikuasai antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, 

mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, mampu menjadi warga 

negara yang bertanggungjawab, mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap 

pandangan yang berbeda serta mampu hidup dalam masyarakat yang mengglobal. 

Alasan pengembangan kurikulum yang lainnya yaitu fenomena negatif yang 

mengemuka hingga saat ini. Kemendikbud (2013d) menjelaskan fenomena 

tersebut antara lain perkelahian pelajar, narkoba, plagiatisme, korupsi, kecurangan 

dalam ujian, dan gejolak masyarakat. Fenomena negatif tersebut muncul akibat 

kurangnya karakter yang dimiliki oleh peseta didik. Permasalahan tersebut 

menuntut perlunya pemberian pendidikan karakter dalam pembelajaran di 

Indonesia. Pernyataan tersebut didukung oleh persepsi masyarakat yang menjadi 

alasan pengembangan kurikulum antara lain pembelajaran terlalu menitikberatkan 

pada kognitif, beban siswa terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter. 
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Permasalahan Kurikulum 2006 juga menjadi alasan pengembangan 

Kurikulum 2013. Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukan dengan 

banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya 

melalui tingkat perkembangan anak. Selain itu kurikulum dinilai belum 

sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional. Widodo (2012) menyatakan pengembangan kurikulum yang 

menawarkan hasil dengan menambah lebih banyak mata pelajaran mewajibkan 

siswa membeli buku pegangan, dan prosedur penilaian tes diberlakukan kepada 

seluruh mata pelajaran akan menambah beban berat siswa. Kemendikbud (2012) 

menyatakan standar proses Kurikulum 2006 belum menggambarkan urutan 

pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka 

ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Buku acuan dan 

silabus pada Kurikulum 2006 ditetapkan sendiri oleh guru atau sekolah. Hal 

tersebut bertentangan dengan penjelasan pasal 38 bahwa kerangka dasar dan 

struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan pemerintah 

(Iskandar 2013). 

Selama pengembangan kurikulum 2013 pemerintah melakukan uji publik 

yang dilakukan melalui dialog tatap muka, dialog virtual (online), dan tulisan 

(Kemendikbud 2012). Dialog tatap muka dilakukan dibeberapa provinsi dan 

kabupaten yang dilakukan pada 29 November sampai 23 Desember 2012. Dialog 

tatap muka ini dilakukan dengan kepala dinas pendidikan, dewan pengawas 

pendidikan, anggota DPR, kepala sekolah,guru, pengawas, pemerhati pendidikan, 

dan wartawan. Dialog virtual (online) dilakukan pada sebagian guru dan 

masyarakat umum dengan jumlah 6.924 orang. Isu pokok yang dikomentari antara 

lain : (1) justifikasi, (2) SKL, (3) Struktur Kurikulum, (4) Penyiapan Guru, (5) 

Penyiapan Buku, (6) Skenario Waktu Implementasi, dan (7) Penambahan jam 

pelajaran. Hasil uji publik menunjukkan bahwa secara gabungan lebih dari 50 % 

responden setuju dengan justifikasi, SKL, penyiapan guru dan buku, skenario 

waktu implementasi, dan penambahan jam pelajaran (Kemendikbud 2013d). Hasil 

uji publik yang sebagian besar menunjukkan hasil positif maka memperkuat 

alasan pemerintah untuk melakukan pengembangan Kurikulum 2013. 
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b. Elemen Perubahan Kurikulum 2013 

Elemen perubahan dalam Kurikulum 2013 meliputi perubahan standar 

kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian 

(Kemendikbud 2012). Standar kompetensi lulusan (SKL) dibedakan menjadi 

domain yaitu domain sikap, ketrampilan, dan pengetahuan. Domain sikap terdiri 

dari elemen proses, individu, sosial, dan alam. Domain ketrampilan terdiri dan 

elemen proses, abstrak, dan konkret. Domain pengetahuan terdiri dari elemen 

proses, objek, dan subjek.  Kemendikbud (2013d) menjelaskan prosedur 

penyusunan KD kurikulum 2013 dengan mengevaluasi SK KD KTSP kemudian 

mempertahankan SK KD lama yang sesuai dengan SKL Baru dan merevisi SK 

KD lama disesuaikan dengan SKL baru, serta menyusun SK KD baru. 

Iskandar (2013) menerangkan perbedaan dari kurikulum 2013 dengan 

kurikulum sebelumnya antara lain. 

1. Standar Kompetensi tidak diturunkan dari Standar Isi, namun dari kebutuhan 

masyarakat. 

2. Standar Isi tidak diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran, 

namun dari Standar Kompetensi Lulusan. 

3. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, 

ketrampilan, dan pengetahuan. 

4. Kompetensi tidak diturunkan dari mata pelajaran, namun dari kompetensi yang 

ingin dicapai. 

5. Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas). 

6. Pengembangan kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. 

Kemendikbud (2013a) menyebutkan elemen perubahan yang terdapat 

dalam kurikulum 2013 selain yang telah disebutkan di atas antara lain. 

1. Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi 

aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

2. Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki 

kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas.  
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3. Perubahan sistem, terdapat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan di 

tingkat SMA. 

4. Terjadi pengurangan matapelajaran yang harus diikuti siswa namun jumlah jam 

bertambah 1 JP/minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. 

5. Proses Pembelajaran menggunakan Pendekatan Saintifik dan Kontekstual. 

6. Proses Penilaian menggunakan Penilaian Otentik (Autentic A4esment). 

7. Terdapat ekstra kulikuler di SMA antara lain Pramuka (wajib), OSIS, UKS, 

PMR, dll. 

Perbedaan esensial kurikulum SMA terlihat dari Bahasa Indonesia 

sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge, semua mata pelajaran diajarkan 

dengan pendekatan sainstifik.Selain itu tidak ada penjurusan di SMA, namun 

terdapat mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat 

(Kemendikbud 2013). Lebih lanjut Hasan (2013) menerangkan penentuan minat 

dilakukan ketika mendaftar SMA berdasarkan konseling ketika SMP, prestasi 

belajar SMP, Placement test ketika mendaftar di SMA, dan pengamatan dan 

pembinaan konselor di SMA. Hal tersebut dilakukan agar di semester kedua siswa 

diperkenankan pindah kelompok minat atau pilihan kelompok minat. 
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B. Kerangka Berpikir 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Berpusat pada 

kognitif. 

2. Belum peka 

pada perubahan 

sosial. 

3. Penilaian 

belum berbasis 

kompetensi. 

 

 

Kurikulum penting dalam pendidikan 

 

Implementasi KTSP kurang maksimal 

 

1. Tantangan zaman 

2. Hasil Penelitian PISA 

3. Pemenuhan Kompetensi 

 

Perubahan 

Kurikulum 2013 

 

1. Penambahan jam pelajaran 

2. Pengurangan mata 

pelajaran 

3. Melanjutkan KBK 

4. Penilaian berpusat pada 

sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan 

Kontra 

1. Persiapan terlalu 

mendesak. 

2. Perlu ada 

evaluasi KTSP 

terlebih dahulu. 

3. Perlu adanya 

perbaikan mutu 

guru. 

Pro 

1. Hasil Uji Publik 

lebih dari 50% 

positif. 

2. Kebutuhan zaman 

dalam peningkatan 

mutu. 

3. Pelatihan guru 

sudah dilakukan 

sejak pelaksanaan 

UKG 

 

 

Guru Memiliki Peran Penting 

 

1. Sosialisasi ke setiap daerah 

2. Penyiapan dan pembinaan guru 

Faktor pertama penentu keberhasilan 

1. kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan (PTK) dengan kurikulum 

2. buku teks 

Analisis kompetensi pedagogik dan kesiapan guru 

 

Manfaat bagi Dinas Pendidikan, Guru, dan Peneliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Rahmat (2009) menyatakan penelitian kualitatif berpendirian  bahwa tidak hanya 

satu kebenaran yang mutlak. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek 

penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa (Moleong 2007). Dengan digunakan metode kualitatif dalam penelitian, 

diharapkan dapat diperoleh data yang mendalam dan bermakna sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kompetensi 

pedagogik dan kesiapan guru dalam mendukung implementasi Kurikulum 2013. 

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan intrumen penelitian berupa 

kuesioner, pedoman wawancara, dan dokumentasi. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 13 SMA yang terdapat di Kota Semarang, 

sedangkan waktu dilaksanakan penelitian ini adalah Semester Genap Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

 

C. Sampel Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut 

Moleong (2007) sumber data dalam penelitian kualitatif utamanya adalah kata-

kata dan tindakan, sedangkan yang lain seperti dokumen dan lainnya hanyalah 

sebagai tanggapan. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner dan 

wawancara dengan guru. Subjek dalam penelitian ini mencakup seluruh guru 

biologi Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdapat di kota Semarang. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, jumlah 

SMA Negeri dan Swasta yang terdapat di Kota Semarang berjumlah 101 sekolah 

yang terdiri dari 18 SMA Negeri dan 83 SMA Swasta. 
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Pemilihan sampel guru SMA yang menjadi subjek penelitian 

menggunakan teknik purposive random sampling. Ali (1993) menyatakan teknik 

penyampelan ini didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh 

peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Sampel yang digunakan adalah guru Biologi kelas X SMA di Kota 

Semarang dengan pertimbangan implementasi kurikulum 2013 direncanakan 

diterapkan pada kelas I, IV, VII, dan X (Kemendikbud 2012). Besarnya sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 10% dari seluruh populasi. Suharsimi 

(2010) menyatakan jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-25% atau lebih. Diambil presentase 10 % dari seluruh jumlah subjek 

penelitian yaitu 101 sekolah maka diperoleh 10 sebagai sampel dan 3 sebagai uji 

coba kuesioner yang dipilih secara acak. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti 

kompetensi pedagogik dan kesiapan guru sehingga subjek dari penelitian ini 

adalah guru yang mengajar kelas X di seluruh SMA yang menjadi sampel 

penelitian. Berikut adalah data sekolah yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

yang disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1  Sekolah sebagai Sampel Penelitian 

 

No Nama Sekolah Status Alamat Kecamatan 

1. SMAN 1 Semarang N Jl. Tmn Menteri Supeno no. 1 Semarang Selatan 

2. SMAN 5 Semarang N Jl. Pemuda 143 Semarang Tengah 

3. SMAN 6 Semarang N Jl. Ronggolawe no. 4 Semarang Barat 

4. SMAN 7 Semarang N Jl. Untung Surapati Ngaliyan 

5. SMAN 8 Semarang N Jl. Raya Tugu Ngaliyan 

6. SMAN 9 Semarang N Jl. Cemara Raya Padangsari Banyumanik 

7. SMA Kesatrian 1 S Jl. Pamularsih 116 Semarang Barat 

8. SMA Kesatrian 2 S Jl. Gajah Raya 58 Gayamsari 

9. SMA Kristen YSKI S Jl. Sidodadi Timur 23 Semarang Timur 

10. SMA Institut Indonesia S Jl. Maluku no.25 Semarang Timur 

11. SMA Mardisiswa S Jl. Sukun Raya no. 45 Banyumanik 

12. SMA YPE Semarang S Jl. Dewi Sartika Timur Gunungpati 

13. MA Al Asror S Jl. Legoksari Raya 02 Gunungpati 
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D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi persiapan penelitian, 

pelaksanaan dan pengambilan kesimpulan. 

1. Persiapan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah. 

a. Melaksanakan observasi awal untuk identifikasi masalah dan analisis akar 

penyebab masalah melalui wawancara dengan guru dan wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum,serta pencarian data online dari website  resmi Kemendikbud 

maupun media ma4a maupun koran online mengenai kurikulum 2013. 

b. Menentukan subjek penelitian dan sampel dengan mencari data dari Dinas 

Pendidikan Kota Semarang berupa daftar SMA di Kota Semarang. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa terdapat 101 SMA di Kota Semarang. Besar 

sampel yang digunakan adalah 13 yang terdiri dari SMA Negeri dan Swasta se 

Kota Semarang yang dipilih secara acak. Subjek penelitian pada penelitian 

merupakan seluruh guru kelas X yang mengajar di 13 SMA tersebut. 

c. Menyusun instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner 

(angket) dan pedoman wawancara. Selain itu didukung pula dengan 

dokumentasi untuk memperoleh data berupa daftar SMA se Kota 

Semarangyang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dokumentasi 

juga digunakan sebagai rekap seluruh kegiatan penelitian baik berupa foto 

kegiatan penelitian dan kegiatan pembelajaran, hasil wawancara, bukti guru 

telah melakukan sosialisasi atau seminar mengenai kurikulum 2013 serta surat 

ijin penelitian. 

d. Memvalidasi instrumen penelitian disesuaikan dengan isi dari kompetensi guru 

yang terdapat pada Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Validasi diperkuat dengan 

validasi instrumen dari dosen pembimbing skripsi. 
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2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA se Kota Semarang dengan menggunakan 

sampel sebanyak 13 SMA Negeri dan Swasta yang diperoleh secara acak. Peneliti 

membagikan kuesioner, mewawancarai, dan  mengumpulkan dokumentasi dari 

guru kelas X yang mengajar di 13 SMA yang menjadi sampel penelitian. 

3. Tahap Pembahasan dan Pengambilan Kesimpulan 

Melakukan pembahasan dan menyimpulkan hasil penelitian secara 

deskriptif dari analisis data hasil kuesioner, wawancara dan dokumentasi. 

  

E. Cara Pengumpulan Data 

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif. Cara 

pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan data 

dengan metode-metode tertentu. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Metode Kuesioner 

Sugiyono (2010) menyatakan kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner cocok digunakan bila 

jumlah responden besar dan tersebar di wilayah yang luas. Suharsimi (2010) 

menyatakan kuesioner adalah jumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner digunakan untuk menyebut metode maupun 

instrumen, metode ini digunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. 

Penelitian ini digunakan kuesioner tertutup dengan bentuk check list. 

Pernyataan dalam kuesioner tertutup sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih pilihan jawaban. Bentuk kuesioner check list 

merupakan sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan tanda check 

(√) pada kolom yang sesuai. Dalam kuesioner ini responden memberikan jawaban 

mengenai dirinya sendiri.Metode kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui komponen pedagogik yang dimiliki oleh guru Biologi kelas X SMA 

dalam mendukung implementasi Kurikulum 2013. 
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2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu (Moleong 

2007). Percakapan wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Metode ini membuat peneliti dapat langsung mengetahui 

reaksi responden. Peneliti dapat mengetahui secara mendalam mengenai 

partisipan dalam menginterpretasikan masalah yang diteliti dimana hal tersebut 

tidak dapat ditemukan melalui pemberian kuesioner. Wawancara penelitian ini 

bersifat semiterstruktur (semistructure interview). Suharsimi (2010) menyatakan 

dalam pedoman wawancara semiterstruktur mula-mula interviwer menanyakan 

seperangkat pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam 

dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Sugiyono (2010) menyatakan tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

wawancara ini peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara namun peneliti 

juga lebih terbuka dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Responden 

dalam wawancara ini adalah guru-guru Biologi kelas X SMA di 13 SMA Kota 

Semarang yang menjadi sampel penelitian. Wawancara pada guru bertujuan untuk 

mengetahui kesiapan guru dalam mendukung implementasi Kurikulum 2013. 

3. Metode Dokumentasi 

Untuk melengkapi data yang diperoleh, dilakukan pengumpulan data 

dengan metode dokumentasi. Suharsimi (2010) menyatakan dibandingkan metode 

lain, metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber 

datanya masih tetap, belum berubah. Sugiyono (2010) menyatakan dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang dikumpulkan 

berupa daftar SMA se Kota Semarang yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota 

Semarang. Selain itu, dokumentasi juga digunakan sebagai rekap seluruh kegiatan 

penelitian baik berupa foto kegiatan penelitian dan kegiatan pembelajaran, hasil 

wawancara, sertifikat atau surat tugas bukti guru telah melakukan sosialisasi 

maupun seminar mengenai kurikulum 2013 serta surat ijin penelitian.  
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F. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan pengelolaan data yang sudah terkumpul dan 

diharapkan diperoleh gambaran yang akurat dan konkret dari subjek penelitian. 

Menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2007) analisis data kualitatif adalah 

upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Dalam penelitian, saat wawancara peneliti sudah menganalisis 

jawaban dari hasil wawancara. Bila jawaban belum memuaskan, maka peneliti 

memberikan pertanyaan kembali sampai jawaban dianggap telah kredibel. 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis selama di lapangan Model Miles and Huberman. Miles and Huberman 

dalam Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis 

data ini adalah penggolongan data, penyajian data, dan verifikasi data. Data yang 

akan dianalisis sebelumnya dikumpulkan (data collection), data yang 

dikumpulkan merupakan data yang berasal dari kuesioner, wawancara, dan 

dokumentasi dari guru-guru Biologi kelas X SMA di Kota Semarang. 

Tahap analisis data Model Miles and Huberman adalah sebagai berikut. 

1. Penggolongan data 

Milles B. dan A. Michael (2007) menyatakan penggolongan data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data disesuaikan 

dengan fokus penelitian. Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) mengumpulkan 

data dan informasi dari catatan hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi; (2) 

mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian. 

Dengan demikian diharapkan data yang didapat mengarah pada tujuan penelitian 

yang ingin dicapai. 
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Data hasil wawancara digolongkan dengan mengelompokkan jawaban 

dari responden yang dianggap sama. Data hasil kuesioner, jawaban tiap butir soal 

mendapat skor pada masing-masing alternatif jawaban. Alternatif jawaban SS 

(sangat sering) mendapat skor 4, S (sering) mendapat skor 2, K (kadang-kadang) 

mendapat skor 2, dan TP (tidak pernah) mendapat nilai 1. Hasil data kuesioner 

dianalisis dengan menjumlahkan skor jawaban kemudian dihitung dalam bentuk 

presentase (Ali 1993) melalui rumus sebagai berikut. 

Skor kompetensi pedagogik guru biologi = (n/N) x 100% 

Keterangan : n = Jumlah skor yang diperoleh 

  N = Skor maksimal 

Hasil skor diinterpretasikan sesuai dengan Tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2  Kriteria kompetensi pedagogik guru biologi berdasarkan skor dalam 

presentase 

 

Interval Skor Kriteria 

76%-100% Sangat baik 

51%-75% Baik 

26%-50% Kurang Baik 

1%-25% Tidak Baik 

  *Diadaptasi dari Ali (1993) 

2. Penyajian Data 

Setelah penggolongan data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Sugiyono (2010) menyatakan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya. Penelitian ini menggunakan penyajian data dengan teks 

yang bersifat naratif. Data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk 

rangkuman secara deskriptif dan sistematis dari hasil yang diperoleh, sehingga 

tema sentral dapat diketahui dengan mudah; dan setiap rangkuman diberikan 

penjelasan dengan memperhatikan kesesuaian dengn fokus penelitian. Diharapkan 

dari data yang diperoleh akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

data dapat terorganisir dan terdapat pola hubungan dan dapat merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 
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3. Verifikasi 

Langkah yang terakhir adalah verifikasi data atau menarik kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang saat 

penelitian berada di lapangan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: (1) 

menguji kesimpulan yang diambil dengan membandingkan teori yang 

dikemukakan pakar, terutama teori yang relevan; (2) melakukan proses 

pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan pemberian kuesioner, wawancara, dan 

dokumentasi; (3) membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil dari 

penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh diharapkan merupakan 

jawaban dari fokus penelitian yang dirumuskan dan berupa temuan baru. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas (Sugiyono 2010). 

Uji  keabsahan data dalam metode kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas dan atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dengan cara. 

a. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian ini 

ditunjukkan dengan selain peneliti melakukan pengamatan, peneliti juga 

mencari data mengenai perkembangan Kurikulum 2013 dari website  

Kemendikbud. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis terutama berkaitan dengan 

proses sosialisasi, pelatihan guru, dan sekolah pilot of project Kurikulum 

2013. Peneliti melakukan pengecekan apakah data sudah benar atau tidak 
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disesuaikan dengan data yang diperoleh dari Kemendikbud sehingga dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis. 

b. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah pendukung untuk 

membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Data yang telah ditemukan 

dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih 

dapat dipercaya. Bahan referensi dalam penelitian ini berupa dokumentasi 

surat undangan sosialisasi Kurikulum 2013 yang diperoleh oleh responden 

serta sertifikat peserta In House Training Kurikulum 2013 yang dapat 

menunjukkan bahwa reponden benar-benar telah mengikuti sosialisasi dan 

pelatihan Kurikulum 2013.  

2. Uji Transferabilitas 

Pengujian transferabilitas atau keteralihan menunjukkan ketepatan atau 

dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil. Supaya 

orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif maka peneliti membuat 

laporan yang rinci, jelas, dan sistematis. Laporan penelitian ini dibuat dengan rinci 

dan jelas berisi data-data lengkap mengenai hasil penelitian mulai dari hasil 

wawancara, hasil kuesioner, dan dokumentasi berupa foto kegiatan dan sertifikat 

keikutsertaan dalam sosialisasi Kurikulum 2013 serta menggunakan kata-kata 

efektif dalam penyajian data sehingga mudah dibaca. Laporan hasil penelitian 

juga dibuat sistematis dengan isi dari laporan disampaikan secara urut sesuai 

dengan fokus penelitian dimulai dari kompetensi pedagogik yang dimiliki guru 

Biologi sampai kesiapan guru Biologi dalam implementasi Kurikulum 2013. 

3. Uji Dependabilitas 

Pengujian dependabilitas atau kebergantungan dilakukan untuk 

mengatasi kesalahan pada konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, 

interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Pengujian dependabilitas 

penelitian ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Proses audit dilakukan oleh auditor yang independen yaitu dosen 
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pembimbing penelitian. Dosen pembimbing melakukan melakukan proses audit 

dimulai dari bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki 

lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji 

keabsahan data, sampai membuat kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai dan 

tidak dapat menunjukkan bukti keseluruhan proses, maka dependabilitas 

penelitiannya dapat diragukan. Proses peneliti menentukan masalah/fokus dapat 

dibuktikan dari surat pengajuan tema skripsi yang diberikan kepada pembimbing. 

Proses memasuki lapangan dapat dibuktikan peneliti dari surat perijinan penelitian 

dari pihak fakultas, dinas pendidikan dan surat telah melakukan penelitian dari 

tiap sekolah. Proses menentukan sumber data, melakukan analisis data, 

melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan dapat dibuktikan dari 

catatan bimbingan yang dilakukan peneliti bersama pembimbing. 

4. Uji Konfirmabilitas 

Pengujian konfirmabilitas atau kepastian diperlukan untuk mengetahui 

objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila telah disepakati banyak 

orang. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil dan dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Hasil 

penelitian ini telah dikaitkan dengan proses penelitian dan telah disepakati untuk 

dipertanggungjawabkan dalam sidang penelitian. Hasil penelitian yang telah 

disepakati dari peneliti dan pembimbing dan telah dikaitkan dengan proses 

penelitian dianggap telah memenuhi standar konfirmabilitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang 

terdiri dari 16 kecamatan. Di Kota Semarang terdapat 101 Sekolah Menengah 

Atas (SMA) yang terdiri dari 16 SMA Negeri, 62 SMA Swasta, dan 23 MA. 

Jumlah sekolah menurut akreditasinya terdiri dari 50 sekolah berakreditasi A, 27 

sekolah berakreditasi B, 12 sekolah berakreditasi C, dan 13 sekolah yang belum 

terakreditasi. Jumlah guru berdasarkan sertifikasi adalah 1.047 sudah tersertifikasi 

dan 1.676 belum tersertifikasi. Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan 

menunjukkan jumlah guru Biologi di Kota Semarang berdasarkan pelatihan mata 

pelajaran yaitu 182 guru dengan jumlah guru laki-laki sebanyak 86 orang dan 

guru perempuan sebanyak 96 orang. Untuk jumlah guru Biologi berdasarkan latar 

belakang proram studi Biologi yaitu 86 guru laki-laki dan 96 guru perempuan. 

Jumlah guru menurut program studi yang diajarkan yaitu Biologi juga 

menunjukkan sebanyak 86 guru laki-laki dan 96 guru perempuan. 

Disebutkan dalam landasan teori bahwa guru merupakan agen yang 

langsung terlibat dalam proses pembelajaran sehingga sosialisasi dalam perubahan 

kurikulum harus benar-benar menyentuh guru. Selain itu keberhasilan dari suatu 

kurikulum yang ingin dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang 

dimiliki oleh seorang guru (Uno 2009). Guru bertugas untuk melaksanakan 

kurikulum dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum. Penelitian 

ini menggunakan guru Biologi sebagai subjek penelitian yang dilihat kompetensi 

pedagogik dan kesiapan dalam mendukung implementasi kurikulum 2013. 

Penelitian ini mengambil sampel yaitu guru dari 13 SMA baik SMA 

Negeri maupun SMA Swasta. Subjek penelitian ini yaitu guru kelas X dari 13 

SMA sebanyak 25 guru yang terdiri dari 14 guru SMA Negeri dan 11 guru SMA 

Swasta. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan melakukan 

wawancara dan pengisian kuesioner, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. 
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1. Kompetensi Pedagogik 

Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik 

dan potensi guru, menyebutkan secara rinci kompetensi pedagogik mencakup 10 

indikator. Ringkasan hasil penelitian dengan pengumpulan data melalui kuesioner 

mengenai kompetensi pedagogik guru Biologi dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Memahami karateristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, 

kultural emosional, dan intelektual. 

Indikator pertama mengenai pemahaman karakteristik peserta didik dapat 

dikatakan telah terpenuhi dengan sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan 

pemenuhan indikator kompetensi pedagogik guru Biologi sebesar 83,75%. 

Responden menyatakan melakukan pemahaman peserta didik yang dilakukan 

guru berdasarkan perbedaan sikap dan kemampuan. Selain itu, responden juga 

mengidentifikasi bekal ajar dan kesulitan belajar siswa untuk memahami 

karateristik peserta didik. 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

Hasil penelitian menunjukkan untuk indikator kedua mengenai 

penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran dapat dikatakan terpenuhi 

dengan sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dari tiga item menunjukkan bahwa 

pemenuhan kompetensi pedagogik guru Biologi sebesar 78%. Responden 

berusaha memahami dua teori belajar dan menerapkan dua metode pembelajaran 

selama proses kegiatan belajar mengajar. Responden juga menerapkan satu 

pendekatan setiap mengajar. 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 

Hasil penelitian menunjukkan untuk indikator tiga mengenai 

pengembangan kurikulum dapat dikatakan telah terpenuhi dengan sangat baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari ke tiga item menunjukkan bahwa pemenuhan 

kompetensi pedagogik guru Biologi sebesar 78%. Responden menentukan tujuan 

pembelajaran sesuai pengembangan kurikulum. Selain itu, responden juga 

menyusun materi pembelajaran sesuai karateristik peserta didik dan pendekatan 

yang telah dipilih oleh guru. 
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d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

Hasil penelitian menunjukkan untuk indikator empat mengenai 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dapat dikatakan telah terpenuhi 

dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemenuhan kompetensi 

pedagogik guru Biologi sebesar 87,5%. Responden menyusun perencanaan 

pembelajaran lengkap yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Responden juga melakukan pembelajaran yang mendidik baik di ruang kelas, 

laboratorium, maupun lapangan. 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. 

Indikator lima mengenai memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dapat dikatakan telah terpenuhi dengan sangat baik. Hasil penelitian 

menunjukkan pemenuhan kompetensi pedagogik guru Biologi sebesar 87%. 

Responden memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran seperti menggunakan laptop, lcd projector, dan mengguanakan 

fasilitas wifi. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

Hasil penelitian menunjukkan untuk indikator enam mengenai 

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dapat dikatakan telah terpenuhi 

dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pemenuhan kompetensi pedagogik 

guru Biologi sebesar 72%. Responden menyediakan pembelajaran selain di ruang 

kelas seperti memberikan tugas mencari data dari internet maupun dari 

pengamatan di alam sekitar. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 

Indikator tujuh mengenai berkomunikasi dengan peserta didik dapat 

dikatakan terpenuhi baik. Dapat dilihat bahwa hasil penelitian menunjukkan 

pemenuhan kompetensi pedagogik guru Biologi sebesar 73,5%. Responden 

berusaha memahami strategi komunikasi dan berusaha membangun interaksi 

dengan peserta didik. 
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h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses hasil belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan untuk indikator delapan mengenai 

penilaian dan evaluasi proses dan hasil dapat dikatakan terpenuhi dengan sangat 

baik. Dilihat dari tiga item menunjukkan bahwa bahwa pemenuhan kompetensi 

pedagogik guru Biologi sebesar 85%. Responden melakukan tes untuk 

mengetahui penguasaan peserta didik. Selain itu, responden membuat sendiri 

instrumen penilaian serta mengadministrasikan sesuai dengan aturan dari masing-

masing sekolah. 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan untuk indikator sembilan mengenai 

pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi dapat dikatakan terpenuhi dengan sangat 

baik. Dilihat dari dua item menunjukkan bahwa pemenuhan kompetensi 

pedagogik guru Biologi sebesar 85,5%. Responden memanfaatkan hasil penelitian 

dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar Biologi. Responden juga 

mengkomunikasikan hasil penelitian kepada siswa baik dibacakan secara 

langsung maupun diumumkan dengan menenmpel di papan pengumuman tiap 

kelas. 

j. Melakukan tindakkan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan untuk indikator sepuluh mengenai 

tindakan reflektif dapat dikatakan terpenuhi dengan baik. Dilihat dari tiga item 

menunjukkan bahwa pemenuhan kompetensi pedagogik guru sebesar 68%. 

Responden menyatakan bahwa hasil refleksi memang digunakan untuk perbaikan 

dalam proses pembelajaran, namun banyak dari responden yang menilai 

kurangnya jam pembelajaran pada setiap pertemuan menyebabkan tindakan 

reflektif menjadi sulit untuk dilakukan secara rutin. Selain itu, responden 

menyatakan bahwa sebenarnya telah melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) 

untuk mendukung kegiatan reflektif, namun kegiatan tersebut dilaksanakan 

kurang optimal. PTK yang dilakukan responden seringkali tidak diadministrasikan 

atau responden hanya membantu mahasiswa yang melakukan PTK di sekolah 

tempat responden mengajar. 
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2. Kesiapan Guru 

Hasil wawancara dengan 25 guru selaku responden disajikan dalam 

Lampiran 7 dan dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Pemahaman mengenai perubahan Kurikulum 2013 dan alasan pengembangan. 

Hasil wawancara menunjukkan responden tidak keberatan dengan 

beberapa kebijakan pemerintah mengenai kurikulum baru. Mengenai buku teks 

guru dan siswa yang dibuat pemerintah responden menyatakan setuju karena 

program tersebut sebenarnya sudah ada sebelumnya. Hal tersebut baik karena 

terdapat standart yang jelas dan penyeragaman materi namun guru juga harus 

diberi kebebasan untuk menggunakan sumber belajar lain dan disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing sekolah. Mengenai analisis PISA, responden menyatakan 

sependapat, pembuatan soal sebenarnya sudah beragam dari C1 sampai C6, 

namun untuk proporsi soal di atas C3 masih sedikit. Berdasarkan pengalaman soal 

disesuaikan dengan indikator, tuntutan tiap sekolah dan kemampuan siswa. 

b. Aktualisasi informasi perkembangan Kurikulum 2013. 

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa responden 

mendapat informasi melalui internet, sedangkan informasi dari tiap sekolah dinilai 

kurang mendalam. Pada saat penelitian berlangsung responden belum mengetahui 

hasil uji publik KD, KI, dan silabus Kurikulum 2013. Serta hanya beberapa 

responden yang terlibat dalam usaha pemerintah mensosialisasikan kurikulum 

2013 sebagai peserta dalam In House Training  dan sosialisasi Kurikulum 2013. 

Mengenai usaha pemerintah untuk mengadakan pelatihan Master Teacher 

responden berpendapat bahwa pelatihan tersebut efektif bila guru yang dipilih 

untuk menjadi master teacher dapat mengkomunikasikan isi pelatihan kepada 

guru lain secara maksimal. Program ini dapat menekan biaya dan mempersingkat 

waktu terkait implementasi yang segera dilakukan. Namun akan lebih efektif bila 

pemerintah memanfaatkan MGMP di setiap daerah agar pelatihan kurikulum 

mengena sampai ke guru-guru di daerah. Namun tetap seluruh guru harus 

mengetahui mengenai Kurikulum 2013 sehingga implementasi kurikulum dapat 

berjalan lancar. 



33 
 

 

 

c. Pengetahuan mengenai struktur dan pengembangan Kurikulum 2013. 

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan responden tidak 

bermasalah dengan penggunaan pendekatan saintifik dalam Kurikulum 2013 

karena untuk mata pelajaran Biologi sudah menerapkan pendekatan saintifik sejak 

dulu meski belum banyak guru yang mengenal istilah pendekatan saintifik. 

Dengan pendekatan ini siswa tidak mendapat hasil secara mendadak namun 

mengetahui prosesnya. Responden juga tidak bermasalah mengenai penjurusan di 

awal karena untuk siswa lebih baik karena sejak awal sudah memilih sesuai 

keinginan, namun untuk penyaringan masuk selain nilai raport dan nilai UN juga 

harus ada placement test  dan angket dari orang tua supaya mendukung pemilihan 

jurusan. Responden juga menyatakan bahwa apabila penjurusan lebih awal maka 

pembelajaran Biologi di SMP harus maksimal karena pelajaran dasar menengai 

makhluk hidup perlu diketahui oleh setiap siswa. Mengenai penggunaan Bahasa 

Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran, responden menyatakan 

sejutu karena sebagai bentuk penghargaan bagi bangsa Indonesia. Dan bahasa 

Indonesia lebih bisa komunikatif terhadap siswa sehingga materi lebih mudah 

ditangkap siswa. Namun untuk menghadapi globalisasi tetap perlu mengenalkan 

bahasa internasional kepada siswa. 

d. Respon terhadap perubahan kurikulum. 

Hasil wawancara menunjukkan 6 sekolah sampel penelitian merukan 

sekolah Pilot of Project Kurikulum 2013 antara lain SMA Negeri 1 Semarang, 

SMA Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 6 Semarang, SMA Negeri 7 Semarang, 

SMA Swasta Kesatrian 1, dan SMA Swasta Kesatrian 2. Sekolah yang ditunjuk 

tersebut sudah mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada semester gasal tahun 

ajaran 2013/2014. Selain itu, responden juga menyatakan sebagai pelaksana 

kurikulum di sekolah siap untuk menerapkan kurikulum baru. Namun, mengingat 

waktu yang mendesak dalam implementasi kurikulum 2013 maka diharapkan 

pemerintah melakukan sosialisasi dan pelatihan guru segera mungkin dan 

menyentuh semua lapisan guru. Hal tersebut dianggap perlu karena masih banyak 

guru yang kebingungan mengenai implementasi kurikulum baru. 
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B. Pembahasan 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik pertama yang harus dikuasai oleh guru adalah 

memahami karateristik peserta didik. Guru harus memahami prinsip-prinsip 

perkembangan kepribadian peserta didik agar dapat mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki siswa. Guru Biologi se Kota Semarang dinilai sudah 

memahami karateristik peserta didik, hal tersebut dapat dilihat pada hasil 

penelitian. Pemahaman karateristik peserta didik penting karena berkaitan dengan 

perkembangan peserta didik yang mencakup aspek fisik, moral, spiritual, kultural 

emosional, dan intelektual. Sanaky (2005) menyatakan guru harus memiliki 

pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan perkembangannya, mengerti beberapa 

konsep pendidikan yang berguna untuk membantu siswa, menguasai beberapa 

metode mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran dan perkembangan siswa, 

menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik. Dengan mengetahui karakteristik 

peserta didik, guru dapat mencari solusi ketika terjadi permasalahan dalam 

pembelajaran. Selain itu, dengan memahami karakteristik setiap peserta didik, 

guru dapat menentukan pendekatan yang tepat diterapkan pada peserta didik.  

Kompetensi pedagogik mengenai pemahaman peserta didik perlu 

dikuasai guru karena berkaitan dengan struktur pengembangan Kurikulum 2013. 

Karakteristik Kurikulum 2013 mengembangkan keseimbangan antara 

pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama 

dengan kemampuan intelektual dan psikomotor (PP no. 69 2013). Guru berusaha 

memahami karakter peserta didik dengan membedakan pesera didik menurut 

perbedaan kemampuan dan sikap, memberi tes awal pembelajaran dan memberi 

refleksi tiap akhir pembelajaran. Pemahaman mengenai kemampuan peserta didik 

membuat guru dapat mengidentifikasi peserta didik mana yang perlu mendapat 

perhatian lebih mengenai pembelajaran. Penjurusan di awal dan peningkatan 

pendidikan berkarakter bangsa pada Kurikulum 2013 menuntut guru untuk 

memahami karateristik peserta didik dari segi kemampuan dan sikap. Ketika guru 

memahami kemampuan peserta didik dan dengan adanya hasil placement test, 

UN, dan raport SMP maka peserta didik akan terbantu dalam menentukan jurusan. 
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Pemenuhan indikator kompetensi pedagogik yaitu penguasaan teori 

belajar dan prinsip pembelajaran mendidik yang baik sangat sesuai dengan 

tuntutan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menuntut untuk memperhatikan 

proses pembelajaran tidak hanya hasil pembelajaran. Komponen yang menjadi 

penilaian tidak hanya hasil kognitif namun juga afektif dan psikomotor. 

Kemendikbud (2013a) menyatakan Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi 

pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. 

Untuk mengoptimalisasikan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan 

peserta didik, guru perlu menguasai berbagai teori belajar, pendekatan, metode, 

model dan strategi pembelajaran yang mendidik. Kurikulum 2013 menekankan 

mengenai pendekatan saintifik atau scientific approach, agar guru dapat 

menerapkan pendekatan tersebut dengan maksimal maka pengetahuan mengenai 

pendekatan tersebut juga haru diketahui guru. 

Kompetensi mengembangkan kurikulum dapat terlihat dari kemampuan 

guru untuk menentukan tujuan pembelajaran serta memilih materi sesuai dengan 

pendekatan dan karakter peserta didik. Firmansyah (2007) menyebutkan KTSP 

dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik 

daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik siswa. Hal tersebut 

sedikit berbeda dengan Kurikulum 2013 yang dikembangkan pemerintah sesuai 

dengan tuntutan masa depan dan permasalahan nasional. Kemampuan guru 

mengembangkan kurikulum yang baik sangat mendukung dalam peubahan 

kurikulum. Kurikulum 2013 menuntut guru untuk dapat menyusun pembelajaran 

yang menunjukkan ketrampilan proses dari peserta didik. Guru dituntut memenuhi 

kompetensi inti yang berisi karakter bangsa. Guru yang awalnya membuat silabus 

dan RPP sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing sekarang dituntut untuk 

menyusun RPP yang sesuai dengan silabus dari pemerintah dan juga harus 

melihat dari kondisi sekolah tempat mengajar. Agar semua tuntutan tersebut dapat 

dipenuhi maka kemampuan mengembangkan kurikulum guru harus tinggi.  

Guru selaku responden telah menyusun perencanaan pembelajaran 

lengkap yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Guru juga sering 

melakukan pembelajaran yang mendidik baik di ruang kelas, laboratorium, 
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maupun lapangan. Hal tersebut tentu sesuai dengan tuntutan dalam kurikulum 

2013. Usman H dan Nuryadin ER (2013) menyatakan proses pembelajaran tidak 

hanya menyangkut eksplorasi, elaborasi, dan konfimasi tetapi juga meningkatkan 

kompetensi siswa dalam melakukan observasi (menyimak, melihat, membaca, 

mendengar), bertanya, asosiasi, menyimpulkan, mengkomunikasikan baik secara 

lisan, tertulis, maupun bahasa tubuh. Proses pembelajaran disini tidak hanya 

dilakukan di dalam kelas namun juga di luar kelas. Selain dituntut 

mengembangkan komponen pembelajaran yang baik, guru juga dituntut 

melakukan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk 

mengembangkan pemikirannya. Peserta didik diajak untuk dapat mengkomunikasi 

temuan yang didapat setiap pembelajaran. Guru juga dituntut untuk dapat 

mengembangkan pembelajaran selain di kelas, misalnya di laboratorium, 

lapangan, maupun tempat lain yang dapat dijadikan sumber belajar.  

Kurikulum 2013 menekankan bahwa guru mata pelajaran harus 

mengintegrasikan pelajaran TIK dalam setiap pembelajaran. Analisis hasil 

penelitian menunjukkan untuk indikator lima mengenai memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dapat dikatakan telah terpenuhi dengan sangat baik. 

Guru telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran seperti menggunakan laptop, lcd projector, dan menggunakan 

fasilitas wifi. Pemenuhan indikator ini sangat sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2013. Untuk dapat mengintegrasikan pelajaran TIK, guru sebagai pendidik tentu 

harus mengusai teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Sanaky (2005) bahwa profesi guru di abad 21 ini sangat dipengaruhi 

oleh pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi. Guru yang telah 

menguasai teknologi komunikasi dan informasi dapat memberikan pengajaran 

kepada peserta didik dalam jumlah besar dan tersebar dimana saja. Guru tidak 

hanya mengendalikan peserta didik yang belajar di kelas, namun juga mampu 

memberi pelayanan secara individual pada waktu yang bersamaan.  

Hasil penelitian menunjukkan guru memenuhi indikator kompetensi 

pedagogik mengenai memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dengan 

menyediakan kegiatan pembelajaran selain di ruang kelas. Usman H dan Nuryadin 
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ER (2013) menyatakan pembelajaran adalah kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi untuk mentransformasikan, melestarikan, dan mengkritisi iptek dan 

kultur yang dilakukan di dalam dan di luar kelas. Usaha menyediakan 

pembelajaran di luar kelas dapat mendorong peserta didik lebih kreatif dalam 

melakukan proses pembelajaran. Peserta didik dapat melihat langsung fenomena 

yang terjadi di lingkungan sekitar. Pengalaman nyata yang didapat peserta didik 

akan membantu dalam pengembangan potensi diri. Selain itu, indikator 

kompetensi pedagogik yang tidak kalah penting yaitu kemampuan berkomunikasi. 

Kemampuan berkomunikasi guru se Kota Semarang dengan peserta didik dapat 

dikatakan terpenuhi cukup baik. Kemampuan komunikasi sangat penting dan 

mendukung dalam proses pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan yang 

disampaikan Saragih (2008) bahwa kompetensi minimal seorang guru baru adalah 

menguasai ketrampilan mengajar dalam hal membuka dan menutup pelajaran, 

bertanya, memberi penguatan, dan mengadakan variasi mengajar. Bila guru 

memiliki kemampuan komunikasi baik dalam proses mengajar di dalam maupun 

diluar kelas, maka peserta didik akan mudah menangkap materi yang 

disampaikan.  

Kemendikbud (2013a) menyatakan penilaian Kurikulum 2013 dilakukan 

dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), kecakapan (skill), dan 

sikap (attitude). Guru dituntut untuk melakukan penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil baik dari hasil kognitif tes, afektif maupun psikomotor. Pemenuhan indikator 

kompentensi pedagogik ini sangat penting. Kurikulum 2013 menekankan 

pembelajaran berbasis masalah. Penilaian pembelajaran dengan PBL dilakukan 

dengan authentic a4e4ment (Kemendikbud 2013a). Penilaian PBL dapat 

menggunakan portofolio dalam penilaian pembelajaran. Guru melakukan tes 

untuk mengetahui penguasaan peserta didik dan mengadministrasikan sesuai 

dengan aturan dari masing-masing sekolah. Dengan adanya administrasi penilaian 

dan penilaian protopolio maka perkembangan peserta didik dalam pembelajaran 

dapat dilihat. Hasil administrasi penilaian tersebut nantinya dapat digunakan guru 

untuk  menentukan ketuntasan belajar Biologi. 
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Indikator yang juga perlu dikuasai oleh guru adalah melakukan tindakan 

reflektif. Tindakan reflektif dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan atau 

permasalahan yang telah terjadi ketika proses pembelajaran. Setelah masalah 

dalam pembelajaran diketahui maka guru dapat mencari solusi pemecahan 

masalah tersebut. Namun, banyak guru yang menilai kurangnya jam pembelajaran 

pada setiap pertemuan yang menyebabkan tindakan reflektif sulit dilakukan. 

Selain tindakan reflektif, guru juga merasa kesulitan untuk melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas atau PTK. Sebagian besar sudah melakukan, namun tidak 

mengadministrasikannya dan hanya membantu mahasiswa yang sedang 

melakukan penelitian. Kurikulum 2013 yang tidak terlalu membebani guru 

mengenai administrasi perangkat pembelajaran dan memadatkan materi 

pembelajaran dapat menjadi alternatif agar tindakan reflektif dan PTK yang jarang 

dilakukan guru dapat dilakukan secara maksimal. 

 

2. Kesiapan Guru 

a. Pemahaman mengenai perubahan kurikulum 2013 dan alasan pengembangan. 

Analisis hasil wawancara dari responden menunjukkan guru se Kota 

Semarang tidak keberatan mengenai perubahan kurikulum. Salah satu kelemahan 

KTSP adalah membebani guru dengan administrasi yang banyak hingga kadang 

guru lebih mengutamakan administrasi daripada fokus mengajar. Selain itu, 

standar materi kurikulum KTSP yang disesuaikan kondisi sekolah membuat 

perbedaan substansi materi di tiap daerah. Kemendikbud (2013a) menyatakan 

pada Kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan 

standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan 

nasional dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan kemudian ditentukan 

kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. 

Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tapi 

disusun pada tingkat nasional. Diharapkan hal itu dapat memperingan tugas 

administrasi guru karena tidak harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan 

silabus yang memakan waktu dan memerlukan penguasaan teknis dalam 

penyusunan. Namun, hingga satu bulan sebelum pelaksanaan kurikulum masih 
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banyak guru belum melihat draft dokumen kurikulum. Hal itu akan menjadi 

kendala untuk guru karena guru tidak mempunyai banyak waktu untuk 

menyesuaikan kondisi draft kurikulum dengan masing-masing sekolah dan 

tuntutan yang diharap pemerintah. Mengenai kebijakan membuat buku teks perlu 

juga diperhatikan mengenai substansi materi pada buku. Materi harus dapat 

disesuaikan dengan kondisi daerah di seluruh Indonesia dan untuk pengadaan 

buku harus benar-benar sampai ke derah terpencil dan segera disebar luaskan.  

Kemendikbud (2013a) menyatakan analisis hasil TIM4 tahun 2007 dan 

2011 di bidang matematika dan IPA untuk peserta didik kelas 2 SMP juga 

menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Disimpulkan bahwa yang diajarkan 

di Indonesia berbeda dengan apa yang diujikan atau yang distandarkan di tingkat 

internasional. Menurut data yang diperoleh dari responden, hal tersebut terjadi 

dikarenakan dalam membuat soal, guru memang membuat semua tipe soal namun 

juga disesuaikan dengan tuntutan dalam SKL, kemampuan anak, dan kondisi 

sekolah. Guru menilai bahwa pesera didik di Indonesia memang masih sulit untuk 

mengerjakan soal analisis. Hal tersebut berkaitan dengan tuntutan dari pemerintah 

yang seringkali hanya menuntut peserta didik untuk mengerti dan menghafal 

mengenai suatu materi. Sehingga perlu merubah pandangan peserta didik dari 

yang biasa menghafal materi dangkal namun banyak menjadi mengaplikasikan 

materi yang sedikit namun dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Aktualisasi informasi perkembangan kurikulum 2013. 

Informasi mengenai kurikulum sebagian besar diperoleh responden secara 

online melalui internet. Informasi tersebut diunduh dari beberapa website  resmi 

seperti website Kemendikbud, dari koran online, maupun dari blog dan artikel. 

Selain dari internet, informasi juga diperoleh dari televisi dan media cetak. Untuk 

informasi dari pihak sekolah maupun sosialisasi dari pemerintah pada waktu 

penelitian berlangsung masih dinilai sangat kurang dan belum merata di setiap 

sekolah. PP RI No. 74 Tahun 2008 menyebutkan pelatihan guru adalah jenis 

pelatihan keprofesionalan guru yang bertujuan untuk memelihara dan/atau 

meningkatkan kemampuannya sebagai guru sesuai dengan tuntutan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan perubahan kurikulum dan perkembangan 
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masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya pelatihan guru untuk 

menghadapi perubahan kurikulum. Implementasi kurikulum 2013 dijadwalkan 

dimulai pada tahun ajaran 2013/2014 yang dilakukan secara bertahap. Namun, 

sebulan sebelum rencana pengimplementasian kurikulum 2013 dilaksanakan guru-

guru Biologi se Kota Semarang masih belum melihat KD, KI, dan Silabus yang 

dibuat dari pemerintah. Kurangnya aktualisasi informasi mengenai Kurikulum 

2013 tentu akan menghambat pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 di 

lapangan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Husain et al (2011) yaitu 

guru harus memiliki pengetahuan tentang kurikulum dan memahami proses 

dimana kurikulum dapat dikembangkan. Beberapa sekolah di Kota Semarang 

sudah ditunjuk sebagai sekolah pilot project kurikulum 2013 dan sekolah tersebut 

telah dilakukan In House Training Kurikulum 2013. Sujoko (2012) menyatakan 

pelaksanaan IHT signifikan dapat meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran 

dalam mengimplementasikan RPP bermuatan PBKB di SMPK BPK PENABUR 

Cimahi. Dengan hal tersebut diharapkan pula pelaksanaan IHT di Kota Semarang 

signifikan dapat memperlancar implementasi kurikulum 2013 serta guru-guru 

yang telah dilatih dapat membagikan ilmunya pada guru lain. 

c. Pengetahuan mengenai struktur dan pengembangan kurikulum 2013. 

Hasil wawancara menunjukkan responden sependapat dengan struktur 

dan pengembangan kurikulum 2013. Responden menyatakan struktur dan 

pengembangan kurikulum tidak terlalu berbeda setiap tahunnya. Mengenai 

penggunaan pendekatan saintifik atau scientific approach pada Kurikulum 2013 

mayoritas responden tidak terlalu bermasalah. Dalam Kemendikbud (2013a) 

disebutkan salah satu kriteria pendekatan ilmiah adalah materi pembelajaran 

berbasis pada fakta dan fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau 

penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng 

semata. Dalam pembelajaran Biologi sendiri untuk pendekatan saintifik sudah 

mulai diterapkan guru meskipun kurikulum yang digunaka masih berupa KTSP 

karena yang dipelajari dalam pembelajaran Biologi merupakan objek maupun 

fenomena yang nyata. Hal tersebut membuat sebagian besar responden 
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menyetujui digunakannya pendekatan tersebut dalam Kurikulum 2013. Mengenai 

penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sebagian besar responden 

tidak merasa keberatan karena materi yang disampaikan akan lebih cepat 

dipahami oleh peserta didik. Begitu pula mengenai penjurusan lebih awal dan 

mata pelajaran Biologi yang dijadikan mata pelajaran peminatan sebagian besar 

responden selaku pelaksana kurikulum di lapangan tidak keberatan dengan 

kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut. 

d. Respon terhadap perubahan kurikulum. 

Analisa hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

guru terutama guru-guru yang mengajar di sekolah pilot project Kurikulum 2013 

mendukung pemerintah dan siap untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

Guru selaku pelaksana kurikulum di lapangan tentu akan mendukung setiap 

kebijakan dari pemerintah dan dalam pelaksanaan kurikulum guru memegang 

peran penting. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa keberhasilan dari suatu 

kurikulum yang ingin dicapai sangat bergantung pada faktor kemampuan yang 

dimiliki oleh seorang guru (Uno 2009). Pentingnya peran guru tersebut 

mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

kemampuan guru.  

Meskipun belum merata, namun pemerintah sudah mulai melakukan 

upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai kurikulum baru. 

Upaya tersebut sudah mulai terlihat pada awal Bulan Juli dimana pemerintah 

sudah mulai mengeluarkan buku pedoman pelatihan dan pelatihan pada 

perwakilan guru tiap daerah. Kemendikbud (2013a) menyatakan salah satu tujuan 

umum Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 adalah Guru mampu 

melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses 

pembelajaran, dan penilaian Kurikulum 2013.  Dengan tercapainya tujuan 

pelatihan tersebut diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan kurikulum 2013 

dan setelah itu pelaksanaan sosialisasi, pelatihan guru, dan implementasi 

kurikulum 2013 dapat dilaksanakan secara merata pada seluruh sekolah yang 

terdapat di Negara Indonesia.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Kompetensi pedagogik guru Biologi SMA se Kota Semarang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 2013. Guru Biologi yang mengajar di SMA Negeri 

maupun SMA Swasta menerapkan 10 indikator kompetensi pedagogik 

menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dalam proses mengajar. Hasil 

penelitian menunjukkan pemenuhan kompetensi pedagogik indikator 1, 2, 3, 

4, 7, 8, dan 9 menunjukkan kriteria sangat baik dan pemenuhan indikator 5, 6, 

dan 10 menunjukkan kriteria baik. Dengan kompetensi pedagogik baik maka 

guru akan lebih mudah mengimpletasikan kurikulum 2013. 

2. Guru Biologi se Kota Semarang menunjukkan kesiapan dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013. Hasil wawancara juga menunjukkan 

guru Biologi menerima kebijakan pemerintah mengubah kurikulum menjadi 

Kurikulum 2013 dan bersedia untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah terutama Dinas Pendidikan Kota Semarang perlu memberikan 

sosialisasi Kurikulum 2013 secara merata pada tiap sekolah dan dilakukan 

segera mungkin agar memperlancar implementasi Kurikulum 2013. 

2. Mahasiswa dan Dosen serta masyarakat selaku civitas akademis perlu 

mengawal jalannya implementasi Kurikulum 2013 supaya kekurangan dan 

permasalahan yang ditemukan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya tidak 

terulang kembali serta mutu pendidikan Negara Indonesia menjadi lebih baik. 
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Lampiran 1. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Guru 

 

Indikator Penelitian Daftar Pertanyaan 

Pemahaman mengenai perubahan kurikulum 

2013 dan alasan pengembangannya. 

1. Pada kurikulum 2013, mengenai Standar Kompetensi, silabus, dan buku pegangan 

diatur oleh pusat dan guru hanya berwenang mengolah kegiatan pembelajaran. Apakah 

Bapak/Ibu sependapat dengan kebijakan pemerintah tersebut? 

2. Dalam kurikulum baru, pemerintah mengggunakan buku teks siswa dan buku pegangan 

guru sebagai sumber belajar. Apakah Bapak/Ibu menyetujui hal tersebut? 

3. Hasil analisis PISA menyatakan siswa Indonesia hanya mampu mengerjakan soal 

dengan tipe C3. Dalam pembuatan soal evaluasi, tipe soal apa sajakah yang Bapak/Ibu 

gunakan? 

Aktualisasi informasi perkembangan 

kurikulum 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Darimana sajakah sumber informasi mengenai kurikulum 2013 yang Bapak/Ibu 

dapatkan? 

5. Pemerintah baru-baru ini melakukan uji publik dan sosialisasi kurikulum 2013. Apakah 

Bapak/Ibu terlibat langsung dalam kegiatan tersebut? 

6. Apakah Bapak/Ibu sependapat dengan hasil uji publik kurikulum 2013 yang telah 

keluar? 

7. Pemerintah melaksanakan pelatihan master teacher lalu pelatihan guru secara besar-

besaran. Apakah menurut Bapak/Ibu hal tersebut efektif mendukung implementasi 

kurikulum 2013? 

8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kesesuaian KI dan KD Kurikulum 2013 

ranah mata pelajaran Biologi? 

9. Apakah Bapak/Ibu sudah membaca silabus SMA/SMK yang telah dikeluarkan 

pemerintah sejak tanggal 18 April 2013? 

Pengetahuan mengenai struktur dan 

pengembangan kurikulum 2013. 

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu bahwa dalam Kurikulum 2013 lebih menekankan pada 

pendekatan saintifik? 

11. Apakah Bapak/Ibu sependapat mengenai penjurusan dan pelaksanaan UN SMA yang 
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dilakukan lebih awal? 

12. Dalam kurikulum 2013 Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam proses 

pembelajaran. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai hal tersebut? 

13. Dalam kurikulum SMA/SMK, mata pelajaran Biologi termasuk dalam mata pelajaran 

peminatan. Apakah Bapak/Ibu dapat menerima keputusan pemerintah tersebut? 

Respon terhadap perubahan kurikulum. 14. Apakah sekolah tempat Bapak/Ibu mengajarakan menerapkan kurikulum 2013 mulai 

bulan Juli tahun 2013 mendatang? 

15. Apakah masukan dari Bapak/Ibu sebagai saran kepada pemerintah sehingga dapat 

digunakan untuk menyempurnakan implementasi kurikulum 2013? 
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Lampiran 2. Lembar Pedoman Wawancara Guru 

 

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA GURU 

UNTUK MENGETAHUI KESIAPAN GURU BIOLOGI SMA KOTA 

SEMARANG DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

 

1. Pada kurikulum 2013, mengenai Standar Kompetensi, silabus, dan buku pegangan 

diatur oleh pusat dan guru hanya berwenang mengolah kegiatan pembelajaran. 

Apakah Bapak/Ibu sependapat dengan kebijakan pemerintah tersebut? 

2. Dalam kurikulum baru, pemerintah mengggunakan buku teks siswa dan buku 

pegangan guru sebagai sumber belajar. Apakah Bapak/Ibu menyetujui hal tersebut? 

3. Hasil analisis PISA menyatakan siswa Indonesia hanya mampu mengerjakan soal 

dengan tipe C3. Dalam pembuatan soal evaluasi, tipe soal apa sajakah yang 

Bapak/Ibu gunakan? 

4. Darimana sajakah sumber informasi mengenai kurikulum 2013 yang Bapak/Ibu 

dapatkan? 

5. Pemerintah baru-baru ini melakukan uji publik dan sosialisasi kurikulum 2013. 

Apakah Bapak/Ibu terlibat langsung dalam kegiatan tersebut? 

6. Apakah Bapak/Ibu sependapat dengan hasil uji publik kurikulum 2013 yang telah 

keluar? 

7. Pemerintah melaksanakan pelatihan master teacher lalu pelatihan guru secara 

besar-besaran. Apakah menurut Bapak/Ibu hal tersebut efektif mendukung 

implementasi kurikulum 2013? 

8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kesesuaian KI dan KD Kurikulum 2013 

ranah mata pelajaran Biologi? 

9. Apakah Bapak/Ibu sudah membaca silabus SMA/SMK yang telah dikeluarkan 

pemerintah sejak tanggal 18 April 2013? 

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu bahwa dalam Kurikulum 2013 lebih menekankan 

pada pendekatan saintifik? 

11. Apakah Bapak/Ibu sependapat mengenai penjurusan dan pelaksanaan UN SMA 

yang dilakukan lebih awal? 

12. Dalam kurikulum 2013 Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam proses 

pembelajaran. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai hal tersebut? 

13. Dalam kurikulum SMA/SMK, mata pelajaran Biologi termasuk dalam mata 

pelajaran peminatan. Apakah Bapak/Ibu dapat menerima keputusan pemerintah 

tersebut? 

14. Apakah sekolah tempat Bapak/Ibu mengajar akan menerapkan kurikulum 2013 

mulai bulan Juli tahun 2013 mendatang? 

15. Apakah masukan dari Bapak/Ibu sebagai saran kepada pemerintah sehingga dapat 

digunakan untuk menyempurnakan implementasi kurikulum 2013? 
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Lampiran 3. Kisi-Kisi Lembar Kuesioner Guru 

 

Indikator 
Pokok Penelitian 

(Permendiknas no 16 tahun 2007) 
Daftar Pernyataan 

1 Memahami karateristik peserta didik dari 

aspek fisik, moral, spiritual, sosial, 

kultural emosional, dan intelektual. 

1. Setiap mengajar saya berusaha untuk memahami perbedaan individu 

peserta didik, terutama perbedaan kemampuan. 

2. Setiap  mengajar saya berusaha untuk memahami perbedaan individu 

peserta didik, terutama perbedaan sikap. 

3. Saya mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam setiap 

kesempatan mengajar dengan melakukan tes awal. 

4. Saya mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik setelah proses 

pembelajaran selesai. 

2 Menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik 
5. Saya berusaha memahami setidaknya dua teori belajar yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran Biologi. 

6. Saya menerapkan satu pendekatan pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam setiap pembelajaran Biologi. 

7. Saya menerapkan dua metode pembelajaran yang mendidik secara 

kreatif  dalam setiap pembelajaran Biologi. 

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait 

dengan mata pelajaran yang diampu. 

 

 

 

 

8. Saya menentukan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan sesuai 

dengan prinsip pengembangan kurikulum. 

9. Saya menyusun materi pembelajaran secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang saya pilih. 

10. Saya menyusun materi pembelajaran secara benar sesuai dengan 

karateristik peserta didik. 

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik. 
11. Saya menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 
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12. Dalam perencanaan pembelajaran, saya merumuskan perangkat yang 

mengandung aspek pengembangan kemampuan siswa yang meliputi 

aspek kognitif. 

13. Dalam perencanaan pembelajaran, saya merumuskan perangkat yang 

mengandung aspek pengembangan kemampuan siswa yang meliputi 

aspek afektif. 

14. Dalam perencanaan pembelajaran, saya merumuskan perangkat yang 

mengandung aspek pengembangan kemampuan siswa yang meliputi 

aspek psikomotor. 

15. Saya melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 

16. Saya melaksanakan pembelajaran yang mendidik di laboratorium, 

dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 

17. Saya melaksanakan pembelajaran yang mendidik di di lapangan 

dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 

18. Saya menggunakan sumber belajar selain buku untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi secara optimal. 

5 Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pembelajaran. 
19. Saya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

mengajar mata pelajaran Biologi. 

6 Memfasilitasi pengembangan potensi 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

20. Saya menyediakan kegiatan pembelajaran selain di ruang kelas untuk 

mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. 

7 Berkomunikasi secara efektif, empatik, 

dan santun dengan peserta didik. 
21. Saya berusaha memahami strategi berkomunikasi yang efektif dan 

santun, secara lisan, tulisan, atau bentuk lain dalam tiap mengajar. 

22. Saya berusaha membangun interaksi kegiatan/permainan yang 

mendidik menggunakan bahasa yang khas secara efektif, empatik, 

dan santun dengan peserta didik . 

5
1
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8 Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi 

proses hasil belajar. 
23. Saya mengadakan tes untuk mengetahui sejauh mana penguasaan 

peserta didik terhadap materi. 

24. Saya mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil belajar sendiri. 

25. Saya mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar Biologi 

secara berkesinambungan sesuai petunjuk yang ada. 

9 Memanfaatkan hasil penilaian dan 

evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 
26. Untuk menentukan ketuntasan belajar Biologi saya menggunakan 

informasi hasil penilaian dan evaluasi. 

27. Saya mengkomunikasikan hasil evaluasi penilaian dan evaluasi 

kepada peserta didik. 

10 Melakukan tindakkan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. 
28. Saya melakukan refleksi terhadap pembelajaran Biologi yang telah 

dilaksanakan. 

29. Saya memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran Biologi. 

30. Saya melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan 

kulaitas pembelajaran Biologi. 
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Lampiran 4. Lembar Kuesioner Guru 

KUESIONER PENELITAN UNTUK GURU BIOLOGI 

Disusun sebagai instrumen penelitian skripsi sebagai syarat 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Biologi FMIPA Universitas 

NegeriSemarang 

Eka Lusia Evanita / 4401409006 

 

JUDUL PENELITIAN : 

ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN KESIAPAN GURU SEKOLAH 

MENENGAH ATAS DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

 

IDENTITAS RESPONDEN : 

1. Nama Lengkap : ……………………………………………………………… 

2. NIP/NPP : …………………………………………………………....... 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *) 

4. Sekolah Tempat Mengajar :  ……………………………………………………………… 

5. Lama Mengajar : ……………………………………………………………… 

6. Kualifikasi Pendidikan : 

a. Jenis Pendidikan : D-3 /S-1 /S-2 *) 

b. Perguruan Tinggi : ……………………………………………………………… 

c. Fakultas/Jurusan : ……………………………………………………………... 

7. Status Kepegawaian : Guru Tetap/ Guru Tidak Tetap *) 

8. Sertifikasi : Sudah Tersertifikat/ Belum Tersertifikat *) 

*) Coret yang tidak perlu 

 

   Guru Biologi, 

 

 

      

   

   NIP
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PETUNJUK ANGKET 

 

1. Kuesioner ini diedarkan kepada Bapak/ Ibu dengan maksud untuk 

mendapatkan informasi mengenai kompetensi pedagogik guru Biologi. 

2. Mohon bantuan dan kesediaan untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada 

sesuai dengan kondisi yang dialami Bapak/Ibu dengan memilih satu dari 

empat alternatif jawaban yang tersedia. 

3. Jawaban pada kuesioner ini tidak akan mempengaruhi status kepegawaian 

Bapak/Ibu dan kerahasiaan sangat terjaga. 

4. Kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini merupakan sumbangan 

berarti bagi implementasi kurikulum 2013. 

5. Beri tanda (√) pada kolom yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu pada salah 

satu dari empat alternatif jawaban yang dipilih yaitu: 

4 : Sangat Sering 

S : Sering 

K : Kadang-kadang 

TP : Tidak Pernah 

 

Contoh Pengisian : 

 

Daftar Pernyataan 4 S K TP 

Dalam setiap kesempatan mengajar Saya berusaha untuk 

memahami perbedaan individu peserta didik, teruama perbedaan 

kemampuan dan sikap. 

√    
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Daftar Pernyataan 4 S K TP 

1. Setiap mengajar saya berusaha untuk memahami perbedaan 

individu peserta didik, teruama perbedaan kemampuan. 
    

2. Setiap  mengajar saya berusaha untuk memahami perbedaan 

individu peserta didik, teruama perbedaan sikap. 
    

3. Saya mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam setiap 

kesempatan mengajar dengan melakukan tes awal. 
    

4. Saya mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik setelah 

proses pembelajaran selesai. 
    

5. Saya berusaha memahami setidaknya dua teori belajar yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran Biologi. 
    

6. Saya menerapkan satu pendekatan pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam setiap pembelajaran Biologi. 
    

7. Saya menerapkan dua metode pembelajaran yang mendidik secara 

kreatif  dalam setiap pembelajaran Biologi. 
    

8. Saya menentukan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan sesuai 

dengan prinsip pengembangan kurikulum. 
    

9. Saya menyusun materi pembelajaran secara benar sesuai dengan 

pendekatan yang saya pilih. 
    

10. Saya menyusun materi pembelajaran secara benar sesuai dengan 

karateristik peserta didik. 
    

11. Saya menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik 

untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 
    

12. Dalam perencanaan pembelajaran, saya merumuskan perangkat 

yang mengandung aspek pengembangan kemampuan siswa yang 

meliputi aspek kognitif. 

    

13. Dalam perencanaan pembelajaran, saya merumuskan perangkat 

yang mengandung aspek pengembangan kemampuan siswa yang 

meliputi aspek afektif. 

    

14. Dalam perencanaan pembelajaran, saya merumuskan perangkat 

yang mengandung aspek pengembangan kemampuan siswa yang 

meliputi aspek psikomotor. 

    

15. Saya melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 
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16. Saya melaksanakan pembelajaran yang mendidik di laboratorium, 

dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 
    

17. Saya melaksanakan pembelajaran yang mendidik di di lapangan 

dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 
    

18. Saya menggunakan sumber belajar selain buku untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi secara optimal. 
    

19. Saya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

mengajar mata pelajaran Biologi. 
    

20. Saya menyediakan kegiatan pembelajaran selain di ruang kelas 

untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. 
    

21. Saya berusaha memahami strategi berkomunikasi yang efektif dan 

santun, secara lisan, tulisan, atau bentuk lain dalam tiap mengajar. 
    

22. Saya berusaha membangun interaksi kegiatan/permainan yang 

mendidik menggunakan bahasa yang khas secara efektif, empatik, 

dan santun dengan peserta didik . 

    

23. Saya mengadakan tes untuk mengetahui sejauh mana penguasaan 

peserta didik terhadap materi. 
    

24. Saya mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses 

dan hasil belajar sendiri. 
    

25. Saya mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar 

Biologi secara berkesinambungan sesuai petunjuk yang ada. 
    

26. Untuk menentukan ketuntasan belajar Biologi saya menggunakan 

informasi hasil penilaian dan evaluasi. 
    

27. Saya mengkomunikasikan hasil evaluasi penilaian dan evaluasi 

kepada peserta didik. 
    

28. Saya melakukan refleksi terhadap pembelajaran Biologi yang 

telah dilaksanakan. 
    

29. Saya memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran Biologi. 
    

30. Saya melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan 

kulaitas pembelajaran Biologi. 
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Lampiran 5. Daftar SMA se Kota Semarang Tahun 2012 

NO 
KODE 

SEKOLAH 
NAMA SEKOLAH STATUS NPSN ALAMAT KECAMATAN TELEPON 

1 001 SMA NEGERI 01  N 20328867 JL. TMN MENTERI SUPENO NO.1 Semarang Selatan 8310447 

2 002 SMA NEGERI 02 N 20328896 JL. SENDANGGUWO BARU NO.1 Pedurungan 6715994 

3 003 SMA NEGERI 03 N 20328895 JL. PEMUDA NO.149 Semarang Tengah 3544287 

4 004 SMA NEGERI 04 N 20328894 JL. KARANGREJO RAYA 12A Banyumanik 7471540 

5 005 SMA NEGERI 05 N 20328893 JL. PEMUDA 143 Semarang Tengah 3543998 

6 006 SMA NEGERI 06 N 20328892 JL. RONGGOLAWE NO. 4 Semarang Barat 7605578 

7 007 SMA NEGERI 07 N 20328891 Jl. Untung Surapati Ngaliyan 7605977 

8 008 SMA NEGERI 08 N 20328866 JL. RAYA TUGU Ngaliyan 8664553 

9 009 SMA NEGERI 09 N 20328939 JL. CEMARA RAYA PADANGSARI Banyumanik 7472812 

10 010 SMA NEGERI 10 N 20328878 JL. PADI RAYA NO.16 GENUK INDAH Genuk 6594078 

11 011 SMA NEGERI 11 N 20328879 JL LAMPER TENGAH XIV Rt1/Rw1 Semarang Selatan 8413670 

12 012 SMA NEGERI 12 N 20328911 JL. RAYA GUNUNGPATI Gunungpati 6932224 

13 013 SMA NEGERI 13 N 20328910 JL. ROWOSEMANDING MIJEN Mijen 7711024 

14 014 SMA NEGERI 14 N 20328899 JL. Kokrosono Semarang Semarang Utara 3513404 

15 015 SMA NEGERI 15 N 20328898 JL. KEDUNGMUNDU RAYA NO.34 Tembalang 6719871 

16 016 SMA NEGERI 16 N 20328897 JL. NGADIRGO TENGAH KEC. MIJEN Mijen 70776790 

NO 
KODE 

SEKOLAH 
NAMA SEKOLAH STATUS NPSN ALAMAT KECAMATAN TELEPON 

17 201 SMA ADVENT S 20328938 JL. MT HARYONO 478 Semarang Timur 3513079 

18 202 SMA AL FATTAH TERBOYO S 20331894 JL. MASJID TERBOYO NO.111 Gayamsari 6590370 

19 203 SMA AL ISLAM S 20331895 JL. BANGETAYU RAYA, GENUK Genuk 6584369 

20 204 SMA AL – USWAH S 20331896 Jl. Unnes-Sumurjurang Km.4 Pakintelan Gunungpati 70244300 

21 205 SMA AT THOHIRIYYAH S 20328924 
JL. KH.THOHIR NO.36 PEDURUNGAN 

LOR 
Pedurungan 6708748 

22 206 SMA CITISCHOOL S 20331897 
JL. YOS SUDARSO 9 - PURI 

ANJASMORO 
Semarang Barat 7602015 

23 207 SMA DIAN KARTIKA S 20331898 JL. MURADI RAYA NO.25 Semarang Barat 7601837 

24 208 SMA AGUS SALIM S 20331893 Jl. Beruang Raya No. 50 Gayamsari 6710680 

25 209 SMA DON BOSKO S 20133899 JL. SULTAN AGUNG 133, SEMARANG Gajahmungkur 8311015 
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26 210 SMA GITA BAHARI S 20328922 JL.SOEKARNO - HATTA NO.180 Pedurungan 6730247 

27 212 SMA IBU KARTINI S 20328921 JL. SULTAN AGUNG 77 Gajahmungkur 8411051 

28 213 SMA INSTITUT INDONESIA S 20331900 JL. MALUKU NO.25 Semarang Timur 8318433 

29 214 SMA ISLAM HIDAYATULLAH S 20328920 JL. CEMARA RAYA NO. 290 Banyumanik 7475606 

30 215 SMA ISLAM PRAGOLAPATI S 20328919 
JL. RAYA MANYARAN-GUNUNGPATI 
Km.10 

Gunungpati 30 

31 216 SMA ISLAM SULTAN AGUNG 1 S 20328918 JL. MATARAM NO. 657 Genuk 8313755 

32 217 SMA ISLAM SULTAN AGUNG 3 S 20328917 JL. RAYA KALIGAWE KM 4 Semarang Timur 6595280 

33 218 SMA KARANGTURI S 20328916 JL. RADEN PATAH 182 – 192 Semarang Timur 3543884 

34 219 SMA KEBON DALEM S 20331902 JL. WOTGANDUL BARAT NO. 31 Semarang Tengah 3515838 

35 220 SMA KESATRIAN 1 S 20331903 JL. PAMULARSIH 116 Semarang Barat 7606150 

36 221 SMA KESATRIAN 2 S 20331904 JL. GAJAH RAYA 58 Gayamsari 6746473 

37 222 SMA KOLESE LOYOLA S 20328915 JL. KARANGANYAR 37 Semarang Tengah 3546945 

38 223 SMA KRISTA MITRA SEMARANG S 20328914 
PERUM. PURI ANJASMORO BLOK FF 

NO. 1 
Semarang Barat 7607097 

39 224 SMA KRISTEN YSKI S 20328925 JL. SIDODADI TIMUR 23, SEMARANG Semarang Timur 8414377 

40 225 
SMA KYAI AGENG 

PANDANARAN 
S 20328932 JL. BRIGJEND. S. SUDIARTO 599 Pedurungan 6715207 

41 226 SMA MANGUNKARSA S 20331906 Jl.Gunung Talang no.7 Gajahmungkur 57792878 

32 217 SMA ISLAM SULTAN AGUNG 3 S 20328917 JL. RAYA KALIGAWE KM 4 Semarang Timur 6595280 

42 227 SMA MARDISISWA S 20328926 
JL. SUKUN RAYA NO.45, SRONDOL 

TIMUR 
Banyumanik 7471629 

43 228 
SMA MASEHI 1 PSAK 

SEMARANG 
S 20328937 

JL. PASIR MAS RAYA NO.1 (TANAH 

MAS) 
Semarang Utara 3549781 

44 229 
SMA MASEHI 2 PSAK 

SEMARANG 
S 20331907 JL. GEMAH RAYA NO.8PEDURUNGAN Pedurungan 6722247 

45 230 
SMA MASEHI 3 PSAK 

SEMARANG 
S 20331908 JL. IMAM BONJOL NO. 138 Semarang Tengah 3514341 

46 231 SMA MATARAM S 20328936 JL. M.T. HARYONO 403-405 Semarang Tengah 3542473 

47 232 
SMA MUHAMMADIYAH 1 

SEMARANG 
S 20328935 JL. TENTARA PELAJAR NO. 91 Candisari 8310302 

48 233 
SMA MUHAMMADIYAH 2 

SEMARANG 
S 20331909 

JL.RM HADI SOEBENO 

SOSROWARDOYO 
Mijen 76672827 
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49 234 SMA NASIONAL S 20331910 JL.BANYUMANIK RAYA BARAT I/- Banyumanik 7476775 

50 235 SMA NUSA BHAKTI S 20328934 JL. WOLOGITO BARAT NO. 125 Semarang Barat 7602835 

51 236 SMA NUSAPUTERA S 20328933 Jl. KI MANGUNSARKORO 59 Semarang Tengah 3542444 

52 237 SMA PGRI 1 SEMARANG S 20328929 JL. MENJANGAN BARAT VI/6 Pedurungan 6724979 

53 239 SMA PANCASILA S 20328931 JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 24 Semarang Timur 8419405 

54 240 SMA PURUSATAMA S 20328928 JL. MGR. SUGIYOPRANOTO 37 Semarang Barat 3543309 

55 241 SMA RONGGOLAWE SEMARANG S 20328927 JL. DAMARWULAN II/103 Semarang Barat 7609907 

56 242 SMA SANTO MICHAEL S 20331911 JL. TEUKU UMAR 16 Candisari 83178207 

57 243 
SMA SEDES SAPIENTIAE 
SEMARANG 

S 20328913 JL. MT HARYONO 908 Semarang Selatan 8310880 

58 244 SMA SEMESTA S 20328912 
JL. RAYA SEMARANG GUNUNGPATI 

KM.15 
Gunungpati 76916060 

59 245 SMA SEPULUH NOPEMBER S 20331912 JL. WONODRI SENDANG I/4 Semarang Selatan 8312783 

60 246 SMA SETIABUDHI S 20328877 JL. WR SUPRATMAN NO. 37 Semarang barat 7605783 

61 247 SMA SINT LOUIS S 20328876 JL. DR. WAHIDIN 110 Candisari 8501719 

62 249 SMA SUDIRMAN 2 SEMARANG S 20328875 JL. MERBAU RAYA BANYUMANIK Banyumanik 7473656 

63 250 SMA BINA NUSANTARA S  Jl. KEMANTREN WONOSARI Ngaliyan 8660687 

64 251 SMA TEUKU UMAR SEMARANG S 20331914 JL. KARANGREJO TENGAH IX/99 Gajahmungkur 8319790 

65 252 SMA THERESIANA 1 S 20331915 JL. MAJEND SUTOYO 69 Semarang Tengah 8447853 

66 253 SMA THERESIANA 2 S 20328873 Jl.Gajah Mada 91 Semarang Tengah 3552635 

67 254 SMA TUGU SOEHARTO S 20328872 JL. MENOREH TIMUR III/2 Gajahmungkur 8440563 

68 255 SMA UNGGULAN NURUL ISLAMI S 20328871 REJOSARI WONOLOPO MIJEN Mijen 70774477 

69 256 SMA WALISONGO S 20328870 JL. KI MANGUNSARKORO NO.17 Semarang Tengah 8310696 

70 257 SMA WIDYA MANDALA S 20331917 JL. MENOREH TENGAH X / 9 Gajahmungkur 8453156 

71 258 SMA WIDYA WIYATA S 20331918 
JL. GEDONGSONGO RAYA 

MANYARAN 
Semarang Barat 7614709 

72 259 SMA YPE SEMARANG S 20328869 JL.DEWI SARTIKA TIMUR Gunungpati 8317305 

73 261 SMA PERDANA S 20328930 Jl. Slamet Riyadi No 10 Semarang Gayamsari 6707245 

74 262 SMA NASIMA S 20332523 JL. TRILOMBA JUANG NO. 1 Semarang Selatan 8316690 

75 263 SMA KRISTEN TRI TUNGGAL S 20331905 SEMARANG INDAH BLOK F.1 Semarang Barat 7606100 

76 265 SMA KRISTEN TERANG BANGSA S 20332522 Jl. Arteri Utara Kompleks Grand Marina Semarang Barat 70677000 

77 266 
SMA PERMATA BANGSA 

INTERNASIONAL 
S 20353971 Jl. Gombel Lama No. 7 Banyumanik 7474143, 
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78 267 SMA BINA BANGSA SCHOOL S 20362655 
JL. JANGLI BOULEVARD RT 05 RW 06 
NGESREP 

Banyumanik 8502992 

79 500 MA NEGERI 1 SEMARANG N 20329153 JL. BRIGJEN S. SUDIARTO Pedurungan 6715208 

80 501 MA NEGERI 2 SEMARANG N 20329139 JL. BANGETAYU RAYA Genuk 6595440 

81 700 MA AL ASROR S 20329138 JL. LEGOKSARI RAYA 02 PATEMON Gunungpati 8507905 

82 701 MA AL BURHAN S 20329137 GEDAWANG RT 02 RW 02 Banyumanik 76484922 

83 702 MA AL ISHLAH S 20329136 
JL. KOMPOL R.SOEKANTO NO.01 

BULUSAN 
Tembalang 76916961 

84 703 MA AL KHOIRIYYAH S 20329134 JL. BULUSTALAN IIIA NO.253 Semarang Selatan 3519952 

85 704 MA BAITU4ALAM S 20329133 Krajan Utara No. 13 RT. 01 RW. V Mijen 70607882 

86 705 MA DARUT TAQWA SEMARANG S 20329132 JL.NGUMPULSARI RAYA NO.12 Tembalang 70413482 

87 706 MA HIDAYATUS SYUBBAN S 20329131 
JL. KH.ZAENUDIN NO. 1 

KARANGROTO 
Genuk 76580104 

88 707 MA HUSNUL KHATIMAH S 20329129 JL. AT TAQWA ROWOSARI Tembalang 70798158 

89 708 MA INFARUL GHOY S 20329130 JL. BRIGJEN SUDIARTO 652 Pedurungan 6716917 

90 709 MA NU NURUL HUDA S 20329140 JL. KYAI GILANG II/02 KAUMAN Tugu 8663945 

91 710 MA TAQWAL ILAH S 20329141 JL. TUNGGU RAYA NO. 10 METESEH Tembalang 6716348 

92 711 MA USWATUN HASANAH S 20329152 Karang Gayam Rt. 02/IV Mangkang Wetan Tugu 8666039 

93 712 MA FUTUHIYYAH KUDU S 20331891 
Jl. Kauman Kudu Kel.Penggaron Lor Rt. 

09/1 
Genuk 70733330 

94 713 MA NURU4ALAM S 20340674 Jln.Wonosari Km.13 Ngaliyan Ngaliyan 8664957 

95 714 MA AZZUHDI S 20331889 JL. KH ZUHDI NO. 10 METESEH Tembalang 70295940 

96 716 MA AL WATHONIYYAH S 20329135 JL. KH. ABDURROSYID, Pedurungan 73768200 

97 717 MA NU AL HIKMAH S 20331892 JL. KYAI AJI POLAMAN MIJEN Mijen 76671674 

98 718 MA DARUS SAADAH S 20337600 
JL. KARANG INGAS RAYA NO. 33 

TLOGOSARI 
Pedurungan 76729683 

99 720 MA DARUL ULUM S 20354052 JL.RAYA ANYAR WATES NGALIYAN Ngaliyan 70667875 

100 721 MA SYAROFUL MILLAH S 20337601 
Jl. Sunan Kalijaga IV Penggaron Kidul, 

Pedurungan 
Pedurungan 76744465 

101 722 MA NUDIA S 20360434 Jl. Terwidi Plalangan Gunungpati  

*Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang 
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Lampiran 6. Hasil Wawancara mengenai Kesiapan Guru 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Pada kurikulum 2013, mengenai Standar 

Kompetensi, Silabus, dan buku pegangan diatur 

oleh pusat dan guru hanya berwenang mengolah 

kegiatan pembelajaran. Apakah Bapak/Ibu 

sependapat dengan kebijakan pemerintah tersebut? 

a. Sependapat dengan hal tersebut karena guru merasa terbantu karena 

tidak perlu repot membuat silabus, namun guru perlu tetap diberi 

kebebasan untuk mengembangkan sehingga boleh disesuaikan 

dengan kondisi sekolah dan perkembangan IPTEK. 

b. Agak kurang sependapat karena silabus dari dulu disesuaikan dengan 

kondisi sekolah. 

c. Netral, guru hanya melaksanakan apa yang diputuskan pemerintah. 

2. Dalam kurikulum baru, pemerintah menggunakan 

buku teks siswa dan buku pegangan guru sebagai 

sumber belajar. Apakah Bapak/Ibu menyetujui hal 

tersebut? 

a. Setuju, karena program tersebut sebenarnya sudah ada sebelumnya. 

Hal tersebut baik karena terdapat standart yang jelas dan 

penyeragaman materi namun guru juga harus diberi kebebasan untuk 

menggunakan sumber belajar lain dan disesuaikan dengan kondisi 

masing-masing sekolah. 

b. Belum melihat bukunya,jadi belum bisa berpendapat. 

3. Hasil analisis PISA menyatakan siswa Indonesia 

hanya mampu mengerjakan soal dengan tipe C3. 

Dalam pembuatan soal evaluasi, tipe soal apa 

sajakah yang Bapak/Ibu gunakan? 

Pembuatan soal sebenarnya sudah beragam dari C1 sampai C6, namun 

untuk proporsi soal di atas C3 masih sedikit. Berdasarkan pengalaman 

soal disesuaikan dengan indikator, tuntutan tiap sekolah dan kemampuan 

siswa. 

4. Darimana sajakah sumber informasi mengenai 

kurikulum 2013 yang Bapak/Ibu dapatkan? 
a. Dari internet baik dari google, website Kemendikbud, maupun 

website Dinas Pendidikan Daerah.  

b. Dari sekolah meskipun belum terlalu detail. 
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c. Teman guru di luar sekolah dan MGMP 

d. Sosialisasi Dinas Pendidikan. 

e. Media Massa baik koran maupun majalah. 

5. Pemerintah baru-baru ini melakukan uji publik dan 

sosialisasi kurikulum 2013. Apakah Bapak/Ibu 

terlibat langsung dalam kegiatan tersebut? 

a. Belum terlibat dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah. 

b. Terlibat sebagai peserta In House Training dan sosialisasi Kurikulum 

2013 mewakili sekolah. 

6. Apakah Bapak/Ibu sependapat dengan hasil uji 

publik kurikulum 2013 yang telah keluar? 
a. Belum melihat hasil uji publik. 

b. Sependapat dengan hasil uji publik dari pemerintah. 

c. Hanya melihat sepintas sehingga belum bisa berpendapat. 

7. Pemerintah melaksanakan pelatihan master teacher 

lalu pelatihan guru secara besar-besaran. Apakah 

menurut Bapak/Ibu hal tersebut efektif mendukung 

implementasi kurikulum 2013? 

a. Efektif bila guru yang dipilih untuk menjadi master teacher dapat 

mengkomunikasikan isi pelatihan kepada guru lain secara maksimal. 

Program ini dapat menekan biaya dan mempersingkat waktu terkait 

implementasi yang segera dilakukan. Namun akan lebih efektif bila 

pemerintah memanfaatkan MGMP di setiap daerah agar pelatihan 

kurikulum mengena sampai ke guru-guru di daerah. 

b. Kurang efektif karena seharusnya semua guru mengetahui mengenai 

Kurikulum 2013 selain itu proses terlalu lama padahal Kurikulum 

2013 harus segera diterapkan. 
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c. Belum bisa berpendapat karena belum ada hasilnya. Master teacher 

untuk kurikulum sebelumnya sudah ada efektif atau tidaknya 

tergantung dari kinerja mereka. 

8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai 

kesesuaian KI dan KD Kurikulum 2013 ranah mata 

pelajaran Biologi? 

Belum melihat KI dan KD Kurikulum 2013, namun pada prinsipnya 

tidak ada masalah karena guru hanya pelaksanaan di lapangan. 

9. Apakah Bapak/Ibu sudah membaca silabus 

SMA/SMK yang telah dikeluarkan pemerintah 

sejak tanggal 18 April 2013? 

Belum melihat Silabus kurikulum 2013. 

10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu bahwa dalam 

Kurikulum 2013 lebih menekankan pada 

pendekatan saintifik? 

Tidak masalah karena untuk mata pelajaran Biologi sudah menerapkan 

pendekatan saintifik sejak dulu meski belum banyak guru yang 

mengenal istilah pendekatan saintifik. Dengan pendekatan ini siswa 

tidak mendapat hasil secara mendadak namun mengetahui prosesnya. 

11. Apakah Bapak/Ibu sependapat mengenai 

penjurusan SMA yang dilakukan lebih awal? 

a. Tidak masalah, untuk siswa lebih baik karena sejak awal sudah 

memilih sesuai keinginan namun untuk penyaringan masuk selain 

nilai raport dan nilai UN juga harus ada placement test  dan angket 

dari orang tua supaya mendukung pemilihan jurusan. Namun karena 

penjurusan lebih awal maka pembelajaran Biologi di SMP harus 

maksimal karena pelajaran dasar menengai makhluk hidup perlu 

diketahui oleh setiap siswa. 

b. Kurang sependapat, karena pihak sekolah belum mengetahui kondisi 

siswa, selain itu perlu dicari solusi untuk prosedur penerimaan siswa 

dan disesuaikan dengan SDM yang ada di sekolah. 

12. Dalam kurikulum 2013 Bahasa Indonesia menjadi 

bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai hal 

tersebut? 

Sejutu karena sebagai bentuk penghargaan bagi bangsa Indonesia. Dan 

bahasa Indonesia lebih bisa komunikatif terhadap siswa sehingga materi 

lebih mudah ditangkap siswa. Namun untuk menghadapi globalisasi 

tetap perlu mengenalkan bahasa internasional kepada siswa. 
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13. Dalam kurikulum SMA/SMK, mata pelajaran 

Biologi termasuk dalam mata pelajaran peminatan. 

Apakah Bapak/Ibu dapat menerima keputusan 

pemerintah tersebut? 

a. Ya karena Biologi memang mata pelajaran penjurusan atau 

peminatan. Guru juga merasa lebih senang karena siswa yang diajar 

adalah siswa yang benar-benar berminat sehingga fokus atau 

perhatian siswa akan lebih pada setiap pembelajaran. Namun guru 

juga khawatir mengenai pemenuhan jam mengajar apabila siswa 

yang minat IPA tidak terlalu banyak, hal tersebut terkait dengan 

pemenuhan jam mengajar guru tersertifikasi. 

b. Tidak setuju karena Biologi merupakan ilmu dasar sehingga semua 

siswa harus memperoleh, tidak hanya untuk yang berminat. 

14. Apakah sekolah tempat Bapak/Ibu mengajar akan 

menerapkan kurikulum 2013 mulai bulan Juli tahun 

2013 mendatang? 

a. Sekolah yang terpilih sebagai sekolah pilot project Kurikulum 2013 

akan mengimplementasikan kurikulum 2013 tahun ajaran 2013/2014,  

b. Sekolah yang tidak ditunjuk belum akan menerapkan kurikulum 

baru. 

15. Apakah masukan dari Bapak/Ibu sebagai saran 

kepada pemerintah sehingga dapat digunakan untuk 

menyempurnakan implementasi kurikulum 2013? 

Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan guru bertingkat dan bertahap yang 

dilakukan segera mungkin dan bisa dilakukan lewat MGMP. Serta harus 

ada pendampingan dari pihak berkompeten untuk dapat berkonsultasi 

dalam pelaksanaan implementasi kurikulum. 
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Lampiran 7. Contoh Pengumpulan Data melalui Kuesioner 
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Lampiran 8. Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner 

 

Indikator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No. Item 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 28 29 30 

K
o
d
e 

R
es

p
o
n
d
en

 

R1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 S 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

R2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 

R3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

R4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 

R5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 

R6 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 

R7 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 

R8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 1 

R9 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 

R10 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 1 

R11 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 

R12 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

R13 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 1 

R14 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 

R15 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 

R16 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 

R17 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 1 

R18 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

R19 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 

R20 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 4 2 2 3 4 2 2 1 

R21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 

R22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

R23 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

R24 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

R25 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 
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Lampiran 9. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 10. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas 
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Lampiran 11. Surat Ijin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Semarang 
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Lampiran 12. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 13. Dokumentasi Surat Undangan Peserta Sosialisasi Kur. 2013 
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Lampiran 14. Dokumentasi Sertifikat Guru Peserts IHT Kurikulum 2013
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Lampiran 15. Foto Pelaksanaan Penelitian 

 

Gambar 1  Observasi Guru Biologi melakukan pembelajaran di dalam kelas 

sebelum implementasi Kurikulum 2013 

 

Gambar 2  Peneliti melakukan wawancara kepada responden 

 

Gambar 3  Responden mengisi kuesioner penelitian 


