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ABSTRAK 

 

Ariadi, Didiet Chandra. 2014. Implementasi Standar Proses Kurikulum 2013 

pada Pembelajaran Biologi di SMA Se-Kota Magelang. Skripsi, Jurusan 

Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 

 

 Salah satu elemen perubahan yang penting dalam kurikulum 2013 adalah 

standar proses yang berisi standar minimal mengenai proses pembelajaran yang 

harus dilakukan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang termuat 

dalam kurikulum adalah melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu, gambaran 

mengenai implementasi standar proses penting dilakukan untuk melakukan kajian 

awal karena pada tahun ajaran 2014/2015 semua sekolah harus 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan implementasi standar proses kurikulum 2013 pada pembelajaran 

Biologi di SMA se-Kota Magelang. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

dilakukan di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang pada 

Semester Genap tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini menganalisis RPP yang 

disusun guru dan mengamati kegiatan belajar mengajar. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah guru Biologi kelas X, siswa kelas X, dokumen RPP, dan 

kegiatan pembelajaran. Pengumpulan data menggunakan pedoman observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data terdiri atas reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) telah memuat adanya pendekatan saintifik yang merupakan penekanan 

dalam kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Magelang 

masih sering menggunakan metode ceramah. Namun, guru memberikan variasi 

melalui pembelajaran praktikum sehingga dapat memfasilitasi siswa 

menggunakan pendekatan saintifik dan mampu mengembangkan karakter siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 2 Magelang menggunakan metode 

diskusi dan pembelajaran di luar kelas sehingga mampu memfasilitasi siswa 

menggunakan pendekatan saintifik dan mampu mengembangkan karakter siswa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu 

upaya tersebut adalah melalui perubahan dan pengembangan kurikulum. 

Perubahan dan pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena kurikulum 

memiliki sifat yang dinamis agar mampu menjawab perkembangan dan tantangan 

zaman (Mulyasa 2013). Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas 

pendidikan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Bentuk aktivitas pendidikan 

tersebut dilakukan melalui suatu proses pembelajaran sehingga siswa diarahkan 

untuk mencapai tujuan dan dikembangkan segenap potensinya (Kwartolo 2007). 

Oleh karena itu, kurikulum memiliki peran penting sebagai pedoman bagi guru 

dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. 

 Pada tahun ajaran 2013/2014, pemerintah telah mengimplementasikan 

kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 masih dilakukan secara terbatas 

dan bertahap di beberapa sekolah piloting dan beberapa jenjang pendidikan, yaitu 

dimulai dari kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA. Menurut 

Iskandar (2013), sosialisasi dan persiapan kurikulum 2013 yang dilakukan 

pemerintah dirasa kurang maksimal. Hal tersebut membuat keraguan banyak 

pihak mengenai implementasi kurikulum 2013 di lapangan. 

 SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang merupakan 

sekolah-sekolah yang ditunjuk pemerintah menjadi sekolah piloting kurikulum 
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2013 di Kota Magelang. Data Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah 

(BAN SM) tahun 2011 menunjukkan bahwa pada aspek standar proses, SMA 

Negeri 1 Magelang memiliki skor lebih tinggi dibanding SMA Negeri 2 

Magelang. SMA Nageri 1 Magelang memiliki skor 98, sedangkan SMA Negeri 2 

Magelang memiliki skor 85. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa 

pada awal implementasi kurikulum 2013, guru belum memiliki perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Selain itu, proses pembelajaran 

yang dilakukan di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang belum 

sepenuhnya menggunakan kurikulum 2013. Oleh karena itu, guru masih 

menggunakan RPP yang sesuai dengan KTSP pada awal pelaksanaan kurikulum 

2013. 

 Kurikulum 2013 memuat empat elemen perubahan, yaitu perubahan 

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

(Kemendikbud 2012). Salah satu standar pendidikan yang penting adalah standar 

proses. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan (Permendikbud No 65 Tahun 2013). Standar 

proses digunakan sebagai pedoman guru dalam pengelolaan pembelajaran karena 

berisi tentang standar minimal mengenai proses pembelajaran yang harus 

dilakukan. Meskipun telah disediakan panduan berupa standar proses, kesuksesan 

penerapannya di lapangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru yang akan 

menerapkan dan mengaktualisasikan standar proses tersebut dalam pembelajaran. 
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 Kurikulum 2013 memiliki ciri khas, antara lain kegiatan pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik; pembentukan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu; dan penanaman pendidikan karakter yang 

merupakan bagian dari standar proses. Kurikulum 2013 yang memiliki ciri khas 

tersebut belum dianalisis bagaimana implementasinya di sekolah yang menjadi 

piloting kurikulum 2013. Menurut Mulyasa (2013), salah satu kunci sukses dan 

berhasilnya kurikulum 2013 ditentukan oleh kreativitas guru dalam 

mengimplementasikannya. Oleh karena itu, peran guru dalam implementasi 

kurikulum sangat penting. Hasil penelitian Indrawati (2006) menyimpulkan 

bahwa faktor sikap, inisiatif, kreativitas, dan inovasi guru sangat mendukung 

keberhasilan implementasi kurikulum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

bagaimanapun baik dan idealnya kurikulum, tanpa diiimbangi kemampuan guru 

dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan kurang bermakna.  

 Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk 

mendeskripsikan implementasi standar proses kurikulum 2013 pada pembelajaran 

Biologi. Penelitian mengenai implementasi standar proses kurikulum 2013 

penting dilakukan untuk melakukan kajian awal agar diperoleh gambaran proses 

pembelajaran kurikulum 2013 pada mata pelajaran Biologi di lapangan. Selain itu, 

dapat diketahui apakah proses pembelajaran sudah sesuai standar proses ataukah 

masih menemui berbagai kendala karena salah satu cara untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang termuat dalam kurikulum adalah melalui proses pembelajaran 

dan banyak pihak yang menilai jika kurikulum 2013 terkesan dipaksakan. 

Pemahaman guru dalam implementasi kurikulum 2013 penting untuk diperhatikan 
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karena pada tahun ajaran 2014/2015 semua sekolah harus mengimplementasikan 

kurikulum 2013. Kekurangpahaman guru terhadap kurikulum dapat berakibat 

kurang baik terhadap hasil belajar atau prestasi siswa (Afia 2008). Oleh karena 

itu, peran kurikulum sangat penting dalam pencapaian prestasi seorang siswa. 

Melalui prestasi yang baik, siswa akan mampu mencapai tujuan pendidikan yang 

dicita-citakan.  

 Penelitian ini mendeskripsikan implementasi standar proses kurikulum 

2013 pada mata pelajaran Biologi yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang. Melalui 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi 

standar proses kurikulum 2013 dan melakukan kajian terhadap sekolah yang 

menjadi piloting dalam implementasi kurikulum 2013 sehingga dapat digunakan 

guru dan sekolah sebagai informasi yang bermanfaat untuk perbaikan proses 

pembelajaran di kemudian hari. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah implementasi standar proses kurikulum 2013 pada pembelajaran 

Biologi di SMA se-Kota Magelang? 

C. Penegasan Istilah 

 Penegasan istilah pada penelitian ini dimaksudkan agar memperoleh 

pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian dan tidak menimbulkan 
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interpretasi yang berbeda dari pembaca. Penegasan istilah juga dimaksudkan 

untuk membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

1. Implementasi Kurikulum 2013 

 Implementasi menurut Mulyasa (2008) merupakan suatu proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap. Implementasi kurikulum 2013 pada penelitian ini 

adalah penerapan kurikulum 2013 pada aspek standar proses mata pelajaran 

Biologi di SMA piloting kurikulum 2013 Kota Magelang, yaitu SMA Negeri 1 

Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang. 

2. Standar Proses Pendidikan 

 Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 

satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (Permendikbud 

No 65 Tahun 2013). Standar proses yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 

di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang pada mata pelajaran 

Biologi. 

a. Perencanaan Pembelajaran 

 Perencanaan pembelajaran yang dianalisis adalah perangkat 

pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Indikator-

indikator yang dianalisis antara lain identitas mata pelajaran, perumusan indikator, 

perumusan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber dan media 
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pembelajaran, metode dan model pembelajaran, skenario pembelajaran, penilaian, 

dan penanaman karakter. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

 Pelaksanaan pembelajaran yang diamati adalah kegiatan belajar 

mengajar, yaitu pengelolaan kelas, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan 

penutup, penilaian, dan penanaman karakter. 

D. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi standar 

proses kurikulum 2013 pada pembelajaran Biologi di SMA se-Kota Magelang. 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan teoritis. 

1. Manfaat Praktis 

a. Guru 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

umpan balik bagi guru mengenai implementasi standar proses kurikulum 2013 

yang terdiri atas perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. 

b. Sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif 

bagi sekolah untuk memberikan gambaran pelaksanaan standar proses kurikulum 

2013 di sekolah berupa perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai langkah untuk pengembangan kurikulum 2013 di SMA Negeri 

1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang. 
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c. Peneliti Lain 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan kurikulum 2013. 

2. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan pengetahuan 

dan wawasan tentang pelaksanaan standar proses kurikulum 2013 serta dapat 

menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan 

yang terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian dan Konsep Kurikulum 

 Istilah kurikulum (curriculum) berasal dari curir yang berarti pelari dan 

curere yang mengandung makna tempat berpacu, yang pada mulanya kata 

tersebut digunakan di dalam dunia olah raga. Pengertian tersebut mengalami 

perluasan dan juga digunakan dalam dunia pendidikan yang kemudian menjadi 

sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dari awal saat ia masuk 

sekolah hingga akhir program pelajaran itu sendiri selesai untuk memperoleh 

penghargaan dalam bentuk ijazah. Namun demikian, istilah kurikulum tidak hanya 

terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman 

belajar yang dialami secara langsung oleh siswa dan mempengaruhi 

perkembangan pribadinya. 

 Menurut Nasution (2008), terdapat berbagai tafsiran mengenai 

kurikulum. Kurikulum dapat dipandang sebagai buku atau dokumen yang 

dijadikan guru sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Kurikulum juga 

dapat dilihat sebagai produk yaitu apa yang diharapkan dapat dicapai siswa dan 

sebagai proses untuk mencapainya. Kurikulum dapat juga diartikan sebagai 

sesuatu yang hidup dan berlaku  selama jangka waktu tertentu dan perlu direvisi 

secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Muzamiroh 

(2013) mengorganisasikan kurikulum menjadi dua. Pertama, kurikulum adalah 
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rencana isi yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang 

berisi proses yang statis ataupun dinamis dan kompetensi yang harus dimiliki. 

Kedua, kurikulum adalah seluruh pengalaman di bawah bimbingan dan arahan 

dari institusi pendidikan yang membawanya ke dalam kondisi belajar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kurikulum harus diaktualisasikan dalam suatu proses 

pembelajaran. 

 Menurut UU No 20 Tahun 2003 kurikulum merupakan seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Kwartolo (2007) menyatakan ada banyak definisi 

mengenai kurikulum, tetapi esensinya adalah menghantarkan siswa melalui 

pengalaman belajar agar mereka dapat tumbuh dan berkembang seoptimal 

mungkin. 

 Kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan 

karena sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dan sebagai 

pedoman dalam mengatur segala kegiatan pendidikan setiap hari. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu perencanaan dan pengembangan kurikulum secara baik. Menurut 

Primrose dan Alexander (2013), kualitas kurikulum nasional didasarkan pada 

sejauh mana pemenuhan kebutuhan individu, kebutuhan ekonomi nasional, 

kebutuhan masyarakat dan tantangan di masa depan. Segala kebutuhan tersebut 

harus disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 Hamalik (2008) menyatakan pokok-pokok pikiran dalam kurikulum, 

sebagai berikut. 
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a. Kurikulum merupakan suatu rencana/perencanaan. 

b. Kurikulum merupakan pengaturan, berarti memiliki sistematika dan struktur 

tertentu. 

c. Kurikulum memuat/berisikan isi dan bahan pelajaran, menunjuk kepada 

perangkat mata pelajaran atau bidang pengajaran tertentu. 

d. Kurikulum mengandung cara atau metode maupun strategi penyampaian 

pengajaran. 

e. Kurikulum merupakan pedoman peyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

f. Kurikulum dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

g. Kurikulum merupakan suatu alat pendidikan. 

 Hussain et al (2011) menyatakan beberapa karakteristik dalam kurikulum 

yang baik adalah sebagai berikut. 

a. Mengikuti karakteristik kurikulum yang baik. 

b. Berkembang dari pemahaman sosial. 

c. Menawarkan pengembangan personal  secara maksimum. 

d. Menawarkan pengalaman yang berkelanjutan. 

e. Menentukan tujuan pendidikan. 

f. Memelihara keseimbangan diantara semua tujuan. 

g. Mendayagunakan pengalaman belajar yang efektif dan sumber daya yang 

dibutuhkan. 

2. Pengembangan Kurikulum 2013 

 Menurut Lunenburg (2011), pengembangan kurikulum dapat 

didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum 
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yang pada akhirnya menghasilkan rencana kurikulum. Dalam suatu sistem 

pendidikan, kurikulum bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan 

dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman 

(Mulyasa 2013) dan mampu mengantisipasi segala persoalan yang dihadapi masa 

sekarang dan masa yang akan datang (Hamalik 2008). Namun demikian, 

perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis dan 

terarah karena merupakan suatu hal yang kompleks dan melibatkan berbagai 

komponen yang saling terkait. Perubahan dan pengembangan kurikulum harus 

memiliki visi dan arah yang jelas. Dakir (2004) menyatakan bahwa terdapat empat 

unsur yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Merencanakan, merancang, dan memprogramkan bahan ajar dan pengalaman 

belajar. 

b. Karakteristik siswa. 

c. Tujuan yang akan dicapai. 

d. Kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan. 

 Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi untuk 

meningkatkan capaian pendidikan (Hidayat 2013). Kurikulum 2013 dicita-citakan 

untuk melahirkan generasi masa depan yang tidak hanya cerdas intelektualnya, 

tetapi juga cerdas emosi, sosial, dan spiritualnya. Hal tersebut tampak dengan 

terintegrasikannya nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran, tidak lagi 

menjadi suplemen seperti dalam KTSP. 
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 Perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 didorong oleh beberapa 

hasil studi internasional tentang kemampuan siswa Indonesia di kancah 

internasional. Hasil survey Trends in International Math and Science tahun 2007 

yang dlakukan oleh Global Institute, menunjukkan hanya 5% siswa Indonesia 

yang mampu mengerjakan soal penalaran berkategori tinggi. Sebagai 

perbandingan, siswa Korea mampu mengerjakan soal tersebut sebesar 71%. 

Sebaliknya, 78% siswa Indonesia mampu mengerjakan soal hafalan berkategori 

rendah, sementara siswa Korea hanya 10%. Pemerintah perlu melakukan 

perubahan dan pengembangan kurikulum setelah melihat hasil tersebut, yang 

dimulai dengan penataan terhadap empat elemen standar nasional, yaitu standar 

kompeteni lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. 

 Perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 juga didorong karena 

beberapa kendala dalam pelaksanaan KTSP. Penelitian yang dilakukan oleh 

Firmansyah (2007) menyatakan bahwa guru-guru hanya melaksanakan 

pembelajaran berdasarkan urutan bab dalam buku teks sebagai satu-satunya acuan 

pembelajaran. Asriati (2008) mengemukakan bahwa beberapa kendala dalam 

KTSP diantaranya daya kreativitas guru dan beragamnya kapasitas guru untuk 

membuat kurikulum sendiri dan masih banyak guru yang belum memahami KTSP 

secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di 

lapangan. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa implementasi KTSP masih 

banyak persoalan yang tentunya pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus 

menanta ulang kurikulum. Menurut (Kemendikbud 2012), perlunya perubahan 
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kurikulum juga karena adanya beberapa kelemahan yang ditemukan dalam KTSP, 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan 

banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang terlalu luas serta 

kesukarannya melampui tingkat perkembangan usia anak. 

b. Kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, 

misi, dan tujuan pendidikan nasional. 

c. Kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, 

belum sepenuhnya menggambarkan pribadi siswa (pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap). 

d. Berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat, seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, pendekatan 

dan metode pembelajaran kontruktivisme, keseimbangan soft skill dan hard 

skill, serta jiwa kewirausahaan belum terakomodasi di dalam kurikulum. 

e. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai perubahan sosial yang 

terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. 

f. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang 

rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan 

berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. 

g. Penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi, serta 

belum tegas memberikan layanan remediasi dan pengayaan secara berkala. 

 

 



14 

3. Elemen Perubahan Kurikulum 2013 

 Elemen perubahan pada kurikulum 2013 meliputi empat elemen standar 

nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar 

penilaian (Kemendikbud 2012). Pada standar  kompetensi lulusan terdapat 

perubahan sebagai berikut. 

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

aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

b. Kompetensi yang semula diturunkan dari matapelajaran berubah menjadi 

matapelajaran dikembangkan dari kompetensi. 

c. Kompetensi dikembangkan melalui Tematik Integratif dalam semua mata 

pelajaran (SD), mata pelajaran (SMP), mata pelajaran wajib dan pilihan 

(SMA), dan mata pelajaran wajib, pilihan dan vokasi (SMK). 

Pada standar isi khusus untuk jenjang SMA mengalami perubahan sebagai 

berikut. 

a. Perubahan sistem: ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. 

b. Terjadi pengurangan matapelajaran yang harus diikuti siswa.  

c. Jumlah jam bertambah 2 JP/minggu akibat perubahan pendekatan 

pembelajaran. 

Pada standar proses mengalami perubahan sebagai berikut. 

a. Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 

dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, 

menyimpulkan, dan mencipta. 
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b. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah 

dan masyarakat. 

c. Guru bukan satu-satunya sumber belajar.  

d. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. 

Pada standar penilaian mengalami perubahan sebagai berikut. 

a. Penilaian berbasis kompetensi. 

b. Pergeseran dari penilain melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan 

berdasarkan hasil saja), menuju penilaian otentik (mengukur semua kompetensi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil).  

c. Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar 

didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal).  

d. Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL. 

e. Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama 

penilaian. 

 Perbedaan esensial KTSP  dengan kurikulum 2013 pada jenjang SMA 

adalah adanya penjurusan sejak kelas XI pada KTSP, sedangkan pada kurikulum 

2013 tidak ada penjurusan. Pada jenjang SMA terdapat mata pelajaran wajib, 

peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Sistem penjurusan di SMA tidak 

lagi diterapkan karena sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem 

penjurusan di SMA, kesulitan dalam penyetaraan ijazah, dan dapat melanjutkan 

ke semua jurusan di perguruan tinggi. 
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4. Standar Proses Pendidikan 

 Menurut Permendikbud No 65 Tahun 2013 standar proses adalah kriteria 

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai 

standar kompetensi lulusan. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional 

pendidikan, yang berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang 

pendidikan tertentu dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. 

Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, 

yang berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung 

(Sanjaya 2012a). Oleh karena itu, seluruh sekolah seharusnya melaksanakan 

proses pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses pendidikan 

dan guru dapat menjadikannya pedoman dalam pengelolaan pembelajaran. 

 Standar proses pendidikan merupakan jantung dalam sistem pendidikan 

(Sanjaya 2012a). Bagaimanapun bagus dan idealnya standar kompetensi lulusan 

serta lengkapnya standar isi, tanpa diimplementasikan ke dalam proses 

pendidikan, maka semuanya tidak akan berarti apa-apa. 

 Standar proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan, yakni kompetensi yang harus dicapai dalam upaya pendidikan 

(Sanjaya 2012a). Oleh karena itu bagaimanapun bagus dan idealnya suatu 

rumusan kompetensi, pada akhirnya keberhasilannya sangat tergantung pada 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berkaitan dengan hal 

tersebut, standar proses berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan 
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serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

 Permendikbud No 65 Tahun 2013 menjelaskan bahwa sesuai dengan 

standar kompetensi lulusan dan standar isi maka prinsip pembelajaran yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

a. dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu; 

b. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka 

sumber belajar; 

c. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah; 

d. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; 

e. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 

f. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran 

dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 

g. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 

h. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan 

keterampilan mental (softskills); 

i. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa 

sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

j. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing 

ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan 

mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran (tut wuri 

handayani); 
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k. pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat; 

l. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa 

saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 

m. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan 

n. pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya siswa. 

 Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat 

penting. Menurut Sholeh (2007) perencanaan pembelajaran sangat penting karena 

sejenius apapun seorang guru, pasti memiliki keterbatasan. Proses pembelajaran 

membutuhkan interaksi positif antara guru dengan siswa sehingga komunikasi dua 

arah akan terwujud dalam suasana kondusif dan terjadi keseimbangan antara 

kebebasan siswa dalam mengekspresikan perasaannya dengan kewibawaan guru. 

 Perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. Menurut Afifuddin (2012) 

perencanaan program pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan 

pengajaran yang dianut dalam kurikulum. Penyusunan silabus dan RPP 

disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Dalam kaitan peranannya 

sebagai perencana, guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan 

menjadi rencana-rencana yang operasional. Tujuan-tujuan umum perlu 

diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan spesifik dan operasional. Oleh karena itu, 

pemahaman guru akan kurikulum sangat dibutuhkan. Penelitian yang dilakukan 

Wiyana (2013) menyimpulkan bahwa terdapat suatu pengaruh positif antara 

pemahaman kurikulum dan tingkat pendidikan terhadap kemampuan menyusun 
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RPP. Semakin baik pemahaman dan tingkat pendidikan guru, semakin baik pula 

kemampuan untuk menyusun RPP. 

 Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 lebih menuntut siswa 

untuk menjadi subjek dan objek dalam kegiatan pembelajaran dan guru lebih 

berperan sebagai fasilitator. Guru sudah bukan satu-satunya sumber belajar bagi 

siswa. Menurut Mulyasa (2013) dalam pembelajaran guru harus menguasai 

prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media, pemilihan dan 

penggunaan metode, keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta 

memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran. 

5. Guru dalam Pencapaian Standar Proses Pendidikan 

 Komponen yang sangat mempengaruhi proses pendidikan adalah 

komponen guru (Sanjaya 2012a). Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang 

berhubungan langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Menurut 

Komariyah & Pramudiyanti (2008) berhasil tidaknya implementasi kurikulum 

pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam 

mengembangkan kurikulum. Dengan demikian, guru memegang peranan penting 

dalam penyusunan maupun pelaksanaan kurikulum. 

 Guru merupakan jabatan profesional yang salah satu tugasnya adalah 

mengajar. Syahrul (2009) menyatakan bahwa pengembangan profesionalisme 

guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran 

bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

kepada siswa, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa untuk mampu bertahan 

dalam era kompetisi. Sebagai pekerjaan profesional, seorang guru  diharuskan 
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memiliki berbagai kompetensi  antara lain kompetensi profesional,  kompetensi 

pedagogik, kompetensi  kepribadian, dan kompetensi sosial. 

 Sanjaya (2012a) menjelaskan beberapa peran guru dalam proses 

pembelajaran, yaitu guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru 

sebagai pembimbing, dan guru sebagai motivator. 

a. Guru sebagai Sumber belajar 

 Peran guru sebagi sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan 

materi pelajaran. Seorang guru dikatakan baik ketika mampu menguasai materi 

pelajaran dengan baik sehingga benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi 

siswa. Sebaliknya, dikatakan guru kurang baik ketika tidak paham tentang materi 

yang diajarkannya. Sebagai sumber belajar guru sebaiknya memiliki bahan 

referensi yang lebih banyak dibandingkan siswa, mampu menunjukkan sumber 

belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan di atas 

rata-rata siswa yang lain, dan perlu melakukan pemetaan tentang materi pelajaran. 

b. Guru sebagai Fasilitator 

 Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan pelayanan untuk 

memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru pada era sekarang 

bukan satu-satunya sumber pengetahuan karena begitu luas dan cepat akses 

informasi yang menerpa sehingga tidak mungkin seseorang dapat menguasai 

begitu luas dan dalamnya ilmu pengetahuan serta perkembangannya. Akan lebih 

tepat, jika guru berlaku sebagai fasilitator bagi para siswanya sehingga siswa 

memiliki kepandaian dalam memperoleh informasi, belajar memecahkan masalah, 

menarik kesimpulan, menuliskan, dan mengekspresikan apa yang diketahuinya 
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sehingga akan membuat siswa menjadi seorang pembelajar yang luar biasa. 

Menurut Murwani (2006) apabila guru dapat menjadi seorang fasilitator dalam 

proses pembelajaran, maka akan mampu menumbuhkan sikap kritis siswa. 

 Beberapa hal yang harus dipahami guru agar dapat melaksanakan peran 

sebagai fasilitator, yaitu guru perlu memahami berbagai media dan sumber belajar 

beserta fungsi masing-masing media tersebut, guru perlu memiliki keterampilan 

dalam merancang suatu media, guru dituntut mampu memanfaatkan berbagai 

sumber belajar, dan guru harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan siswa. 

c. Guru sebagai Motivator 

 Motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Siswa yang kurang berprestasi seringkali bukan disebabkan 

oleh kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk 

belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. 

Sebagai seorang pendidik, guru harus bisa menjadi seorang motivator untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Memotivasi orang lain, bukan sekedar 

mendorong atau bahkan memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu, 

melainkan sebuah seni yang melibatkan berbagai kemampuan dalam mengenali 

dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain (Agung 2009). 

 Seorang guru perlu untuk membangkitkan minat belajar siswa dalam 

proses pembelajaran. Guru dapat mengaitkan pelajaran dengan kebutuhan siswa 

untuk membangkitkan minat belajar siswa. Minat siswa akan tumbuh ketika dapat 
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menangkap bahwa materi pelajaran itu berguna untuk kehidupannya. Dengan 

demikian, guru perlu menjelaskan keterkaitan materi dengan kebutuhan siswa. 

d. Guru sebagai Pembimbing 

 Setiap siswa merupakan individu yang unik. Keunikan itu dapat dilihat 

dari adanya setiap perbedaan, dalam artian tidak ada individu yang sama. 

Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai pembimbing. 

Menurut Willis (2003), peran guru sebagai pembimbing adalah guru melakukan 

kegiatan membimbing yaitu membantu murid yang mengalami kesulitan (belajar, 

pribadi, sosial) serta mengembangkan potensi murid melalui kegiatan-kegiatan 

kreatif di berbagai bidang (ilmu, seni, budaya, olah raga). 

 Seorang guru harus memperhatikan beberapa hal agar berperan sebagai 

pembimbing yang baik. Pertama, guru harus memiliki pemahaman tentang siswa 

yang sedang dibimbingnya, misalnya, pemahaman tentang potensi dan bakat yang 

dimiliki siswa. Pemahaman ini sangat penting karena akan menentukan teknik 

atau jenis bimbingan yang harus diberikan kepada mereka. Kedua, guru harus 

memahami dan terampil dalam merencanakan, baik merencanakan tujuan dan 

kompetensi yang akan dicapai maupun merencanakan proses pembelajaran. Guru 

harus berpedoman kepada kurikulum dan memahami segala sesuatu yang 

berhubungan, baik dengan sistem nilai masyarakat maupun dengan kondisi 

psikologis dan fisiologis siswa untuk merumuskan tujuan dan kompetensi yang 

sesuai. Disamping itu, guru perlu merencanakan dan mengimplementasikan 

proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara penuh. 
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B. Kerangka Berpikir 
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Magelang, guru belum 

memiliki RPP 

kurikulum 2013, dan 

KBM belum 

sepenuhnya 

menggunakan 

kurikulum 2013 

1. Tantangan 

zaman 

2. Hasil studi 

internasional 

3. Permsalahan 

KTSP 

Menganalisis 

seberapa jauh 

implementasi 

kurikulum 2013 

di sekolah 

piloting 

Tahun ajaran 

2014/2015 semua 

sekolah harus 

mengimplementasi

kan kurikulum 

2013 

Salah satu elemen 

perubahan 

kurikulum 2013 

adalah standar 

proses yang 

berfungsi sebagai 

pedoman 

perencanaan dan 

pelaksanaan 

pembelajaran 



 

 

24 

 

BAB III 

  METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 

Magelang yang merupakan sekolah piloting kurikulum 2013. Penelitian dilakukan 

di kelas X peminatan Matematika dan Ilmu Alam pada semester genap tahun 

ajaran 2013/2014. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. 

Menurut Sugiyono (2010), penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman 

informasi sehingga tidak dilakukan generalisasi pada situasi sosial yang lebih 

luas. Penelitian kualitatif dapat diterapkan di situasi sosial lain ketika kondisi 

situasi sosial lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Penelitian 

ini ditujukan untuk mendeskripsikan implementasi kurikulum 2013 pada aspek 

standar proses yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di 

SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang. Melalui pendekatan 

kualitatif, didapatkan data yang lebih lengkap, mendalam dan bermakna sehingga 

dapat mencapai tujuan penelitian. 

C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

menggunakan istilah social situation atau situasi sosial yang meliputi tiga elemen, 

yaitu: tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi 



25 

secara sinergis (Sugiyono 2010). Tempat dalam penelitian ini ditentukan di SMA 

Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang. Pelaku dalam penelitian ini 

adalah guru Biologi dan siswa kelas X, dan aktivitas yang diamati adalah kegiatan 

pembelajaran. Penelitian ini menggunakan objek yang dipelajari atau sumber data 

yang diambil secara purposive sampling. 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru Biologi 

kelas X, siswa kelas X, dokumen RPP, dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

guru dan siswa. Penelitian ini menganalisis RPP yang dibuat oleh guru, 

melakukan wawancara dengan guru dan siswa terkait perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran Biologi dan mengamati pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

 Data, sumber data, dan teknik pengumpulan data secara rinci dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data, sumber data, dan teknik pengumpulan data 

Data 
Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 
Analisis 

Data 

Perencanaan 

dan 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 

Perencanaan 

Pembelajaran 

 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Guru Biologi 

Kelas X 

 

 

 

Siswa Kelas X 

 

 

Dokumen RPP 

 

 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Wawancara 

 

 

 

 

Wawancara 

 

 

Dokumentasi 

 

 

Observasi 

Pedoman 

wawancara 

 

 

 

Pedoman 

wawancara 

 

Pedoman 

analisis RPP 

 

Pedoman 

observasi 

Deskriptif 

kualitatif 

 

 

 

Deskriptif 

kualitatif 

 

Deskriptif 

kualitatif 

 

Deskriptif 

kualitatif 
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 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

1. Observasi 

 Teknik pengumpulan data observasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. 

Sugiyono (2010) menyatakan teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

 Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah obsevasi 

partisipatif. Penelitian ini menggunakan pedoman observasi untuk mengamati 

kegiatan pembelajaran. Indikator-indikator pada pengamatan kegiatan 

pembelajaran diantaranya pengelolaan kelas, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

kegiatan penutup, penilaian, dan penanaman karakter. 

2. Wawancara 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam (Moleong 2010). 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur.  

Menurut Arikunto (2006), wawancara semistruktur diawali pewawancara 

menanyakan seperangkat pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per 

satu diperdalam untuk mencari keterangan lebih lanjut. Dalam wawancara ini 

tidak hanya disiapkan pedoman wawancara, tetapi juga lebih terbuka dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Informan dalam wawancara ini 

adalah guru Biologi kelas X dan siswa kelas X SMA Negeri 1 Magelang dan 
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SMA Negeri 2 Magelang. Wawancara digunakan sebagai data pendukung 

mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 

3. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh. 

Arikunto (2006) menyatakan bahwa dibandingkan teknik pengumpulan data yang 

lain, teknik ini tidak terlalu sulit, dalam artian apabila terdapat kekeliruan, sumber 

datanya masih tetap. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

(Sugiyono 2010). Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah RPP 

yang dibuat oleh guru. Selain itu ditambah dokumen-dokumen yang mendukung 

seperti dokumen kurikulum 2013 yang dimiliki guru, hasil pekerjaan atau tugas 

dari guru yang diberikan ke siswa, dan foto-foto atau rekaman kegiatan 

pembelajaran. 

D. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi persiapan penelitian, 

pelaksanaan, dan pengambilan kesimpulan.  

1. Persiapan Penelitian 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut. 

a. Melaksanakan observasi untuk identifikasi masalah. 

 Observasi dilakukan di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 

Magelang. Masalah yang teridentifikasi adalah SMA Negeri 1 Magelang dan 

SMA Negeri 2 Magelang merupakan sekolah piloting kurikulum 2013, tetapi guru 

belum memiliki perangkat pembelajaran sesuai kurikulum 2013 pada awal 

implementasi kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran belum sepenuhnya 
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menggunakan kurikulum 2013, dan belum dianalisisnya proses pembelajaran 

dalam implementasi kurikulum 2013.  

b. Menentukan sumber data. 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah guru Biologi kelas X, siswa 

kelas X, dokumen RPP, dan kegiatan pembelajaran. 

c. Menyusun instrumen penelitian. 

 Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi dan pedoman 

wawancara. Selain itu didukung pula dengan dokumentasi untuk melengkapi data 

penelitian. 

d. Memvalidasi instrumen penelitian. 

 Memvalidasi instrumen disesuaikan dengan isi dari perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran yang terdapat pada Permendikbud No 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses Pendidikan. Validasi diperkuat dengan validasi instrumen 

dari dosen pembimbing skripsi. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 

Magelang pada kelas X peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Peneliti 

menganalisis dokumen RPP, mengamati kegiatan pembelajaran Biologi, 

melakukan wawancara dengan guru, dan mengumpulkan dokumentasi dari guru 

kelas X SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang. Pada penelitian 

ini, pelaksanaan penelitian dilakukan sampai diperoleh data yang dianggap 

kredibel dan jenuh. Indikator data yang jenuh adalah tidak ditemukannya lagi 

data-data baru yang dapat memberikan suatu informasi. 
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3. Pembahasan dan Pengambilan Kesimpulan 

 Melakukan pembahasan dan menyimpulkan hasil penelitian secara 

deskriptif dari analisis data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

E Metode Analisis Data 

 Bogdan & Biklen (dalam Moleong 2010) menyatakan 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. 

 Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

Model Miles & Huberman (2009). Miles & Huberman (2009) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh, yaitu 

tidak ditemukannya lagi data-data baru yang dapat memberikan suatu informasi. 

Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data ini adalah reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi data. 

 Tahap analisis Model Miles & Huberman (2009) adalah sebagai berikut. 

1. Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting (Sugiyono 2010). Sebelum melakukan 

reduksi data, dilakukan tahap pengumpulan data. Pengumpulan data melalui 

observasi dilakukan dengan memberikan skor pada setiap aspek sesuai dengan 

deskripsi yang teramati, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kemudian 
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diambil kesimpulan dengan bantuan persentase dari hasil penghitungan skor. Data 

wawancara dilakukan analisis terhadap jawaban yang diwanwancarai sehingga 

diperoleh data yang kredibel. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan 

secara interaktif hingga diperoleh data yang jenuh. Dokumentasi yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran dikumpulkan sebagai data pelengkap. 

Data yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi 

difokuskan pada hal-hal penting yang ingin dicari. Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data 

 Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian 

data.  Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, hubungan antar kategori, tabel, flowchart, dan 

sejenisnya (Sugiyono 2010). Pada penelitian ini, digunakan penyajian datadengan 

tabel dan teks yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini berbentuk 

rangkuman secara deskriptif dan sistematis dari hasil yang diperoleh sehingga 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, data dapat terorganisir, dan 

terdapat pola hubungan dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami. 

3. Verifikasi Data 

 Langkah terakhir yaitu verifikasi data atau menarik kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumusakan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan 
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masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Kegiatan yang 

dilakukan dalam tahap ini, yaitu: (1) menguji kesimpulan yang diambil dengan 

membandingkan teori yang dikemukakan para pakar; (2) melakukan proses 

pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi, dan 

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

penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh diharapkan merupakan 

jawaban dari fokus penelitian yang dirumuskan. 

F. Pengujian Keabsahan Data 

 Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(kredibilitas), dependability (kebergantungan), dan confirmability (kepastian) 

(Sugiyono 2010). Uji keabsahan data dalam metode kualitatif dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Uji Kredibilitas  

 Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

a. Perpanjangan Pengamatan 

 Perpanjangan pengamatan berarti kembali ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan atau wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui atau 

sumber data yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan, berarti hubungan 

peneliti dengan informan akan semakin akrab, semakin terbuka, saling 

mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Pada 

penelitian ini, dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengamati proses 
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pembelajaran yang dilakukan oleh guru sampai diperoleh data yang jenuh dan 

kredibel. 

b. Meningkatkan Ketekunan 

 Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara menganalisis secara cermat perangkat pembelajaran yang 

dibuat oleh guru dan mengamati secara cermat kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru dan siswa dengan berpedoman pada pedoman observasi yang 

telah dibuat. 

2. Uji Dependabilitas 

 Pengujian dependabilitas dilakukan untuk mengatasi kesalahan 

konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi penemuan, dan 

pelaporan hasil penelitian. Pengujian dependabilitas dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses audit dilakukan oleh auditor 

independen yaitu dosen pembimbing penelitian. Dosen pembimbing melakukan 

proses audit dimulai dari bagaimana peneliti menentukan fokus atau masalah 

penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis 

data, melakukan uji keabsahan data, hingga membuat kesimpulan.  

3. Uji Konfirmabilitas 

 Konfirmabilitas atau kepastian data diperlukan untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh objektif atau tidak. Menguji konfirmabilitas berarti menguji 

hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian 
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merupakan fungsi dari proses penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian 

telah memenuhi standar konfirmabilitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Perencanaan Pembelajaran 

 Perencanaan pembelajaran yang dianalisis adalah RPP yang disusun guru 

dengan berpedoman pada Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang standar 

proses. Hasil analisis menunjukkan bahwa RPP yang disusun guru Biologi SMA 

Negeri 1 Magelang telah memenuhi ketercapaian 80% dengan kriteria baik. 

Sementara itu, RPP yang disusun guru Biologi SMA Negeri 2 Magelang telah 

memenuhi ketercapaian 85% dengan kriteria baik. Hasil secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 Berdasarkan hasil wawancara, guru SMA Negeri 1 Magelang menyusun 

RPP secara bersama-sama dalam MGMP Biologi sekolah. Penyusunan RPP yang 

dilakukan guru SMA Negeri 1 Magelang berpedoman pada contoh RPP mata 

pelajaran wajib seperti Matematika, Sejarah, dan Bahasa Indonesia dan dari 

pelatihan dalam bentuk In House Training (IHT). Guru SMA Negeri 2 Magelang 

menyusun RPP secara mandiri berpedoman pada dokumen-dokumen pemerintah 

dan dari pelatihan dalam bentuk IHT yang dilakukan di sekolah. 

 Berdasarkan hasil wawancara, guru memiliki kendala dalam penyusunan 

RPP. Kendala yang dialami guru SMA Negeri 1 Magelang dalam penyusunan 

RPP adalah penyusunan RPP membutuhkan waktu yang lama karena format RPP 

yang sedikit berbeda dengan RPP pada KTSP sehingga guru perlu beradaptasi 
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terlebih dahulu. Kendala lain yang dirasakan adalah guru masih kesulitan dalam 

membedakan materi yang termasuk fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kendala 

yang dialami guru SMA Negeri 2 Magelang dalam penyusunan RPP adalah 

merancang pembelajaran agar siswa mampu menemukan sendiri konsep materi 

yang dipelajari. Selain itu guru juga memiliki kendala dalam menuliskan kalimat 

dalam RPP agar mudah dipahami sehingga orang yang membaca juga dapat 

memahami maksud yang ada pada RPP.  
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Tabel 2. Hasil analisis RPP 

No Aspek SMAN 1 Magelang SMAN 2 Magelang 

1 Identitas Mata 

Pelajaran 

 Satuan pendidikan, mata pelajaran, 

kelas dan semester, dan materi 

pokok. 

 

 Satuan pendidikan, mata pelajaran, 

kelas dan semester, materi pokok, 

dan alokasi waktu.  

 

2 Perumusan 

Indikator 

 Menggunakan kata kerja operasional 

yang dapat diamati dan diukur. 

 Mencakup kompetensi dan materi. 

 

 Menggunakan kata kerja operasional 

yang dapat diamati dan diukur. 

 Mencakup kompetensi dan materi. 

3 Perumusan 

Tujuan 

Pembelajaran 

 Menggunakan kata kerja operasional 

yang dapat diamati dan diukur. 

 

 Menggunakan kata kerja operasional 

yang dapat diamati dan diukur. 

 Memuat proses dan hasil. 

 

4 Materi 

Pembelajaran 

 

 Memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur. 

 Memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur. 

5 Media dan 

Sumber Belajar 

 Sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

memfasilitasi siswa menerapkan 

pendekatan saintifik, memudahkan 

siswa menguasai materi pelajaran, 

dan mengakomodasi pengembangan 

karakter. 

 Media: power point, spesimen 

 Sumber belajar: buku paket, 

lingkungan, lembar kerja. 

 

 Sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

memfasilitasi siswa menerapkan 

pendekatan saintifik, memudahkan 

siswa menguasai materi pelajaran, 

dan mengakomodasi pengembangan 

karakter. 

 Media: power point 

 Sumber belajar: buku paket, 

lingkungan, lembar kerja. 

 

6 Metode 

Pembelajaran 

 Bervariasi, menyenangkan, 

memfasilitasi pendekatan saintifik, 

dan mengakomodasi pengembangan 

karakter. 

 Metode yang tertuang dalam RPP 

adalah ceramah, diskusi, praktikum, 

inkuiri. 

 

 Bervariasi, menyenangkan, 

memfasilitasi pendekatan saintifik, 

dan mengakomodasi pengembangan 

karakter. 

 Metode yang tertuang dalam RPP 

adalah ceramah, diskusi, praktikum, 

7 Skenario 

Pembelajaran 

 Kegiatan pendahuluan: pemberian 

salam, apersepsi dan motivasi, 

menyebutkan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, dan memfasilitasi 

pengembangan karakter. 

 Kegiatan inti: mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, 

menganalisis informasi, dan 

mengkomunikasikan.  

 Kegiatan penutup: menyimpulkan 

hasil pembelajaran, kegiatan tindak 

lanjut dalam bentuk pemberian tugas, 

dan mengakomodasi pengembangan 

karakter. 

 

 Kegiatan pendahuluan: pemberian 

salam, apersepsi dan motivasi, 

menyebutkan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, dan memfasilitasi 

pengembangan karakter. 

 Kegiatan inti: mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, 

menganalisis informasi, dan 

mengkomunikasikan. 

 Kegiatan penutup: menyimpulkan 

hasil pembelajaran, pemberian 

umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran, pemberian tugas, 

dan mengakomodasi pengembangan 

karakter. 

 

8 Penilaian  Kognitif: tes dan penugasan 

 Afektif: penilaian sikap 

 Psikomotorik: penilaian kinerja 

 Portofolio 

 Kognitif: tes dan penugasan 

 Afektif: penilaian sikap 

 Psikomotorik: penilaian kinerja 
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2. Pelaksanaan Pembelajaran 

 Pelaksanaan pembelajaran yang diobservasi adalah Kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru dengan berpedoman pada Permendikbud No. 

65 Tahun 2013 tentang standar proses. Hasil observasi dilakukan hingga diperoleh 

data yang jenuh. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang berjalan dengan kriteria 

cukup. Pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Magelang memenuhi 

ketercapaian 51,8% dan SMA Negeri 2 Magelang memenuhi ketercapaian 64,8%. 

 Pelaksanaan pembelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Magelang belum 

sesuai dengan RPP yang telah disusun. Guru menyatakan bahwa materi pelajaran 

Biologi sangat banyak, sedangkan waktu yang tersedia sangat terbatas karena 

sebagian waktu efektif hilang digunakan untuk kegiatan sekolah serta banyaknya 

hari libur. Oleh karena itu, guru lebih fokus untuk mengejar materi. Pembelajaran 

Biologi di SMA Negeri 2 Magelang secara umum telah sesuai dengan RPP yang 

telah disusun. Guru berusaha untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP agar pembelajaran berlangsung secara terorganisir. 

 Secara rinci hasil analisis pelaksanaan pembelajaran Biologi dalam 

implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 

Magelang adalah sebagai berikut. 

a. Pengelolaan Kelas 

 Hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA 

Negeri 2 Magelang menunjukkan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan guru 

telah memenuhi sebagian besar aspek-aspek yang ada pada pedoman observasi. 
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Pada aspek pengaturan tempat duduk siswa, guru Biologi SMA Negeri 1 

Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang belum menyesuaikan pengaturan tempat 

duduk siswa sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. 

Pembelajaran menggunakan metode diskusi yang dilakukan guru Biologi SMA 

Negeri 2 Magelang sebenarnya memungkinkan guru untuk mengatur tempat 

duduk siswa sedemikian rupa sehingga siswa menjadi lebih nyaman untuk 

melakukan diskusi. 

 Pada aspek volume dan intonasi suara, volume dan intonasi suara guru 

Biologi SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang dapat didengar 

dengan baik. Suara guru telah dapat didengar oleh semua siswa. 

 Pada aspek penggunaan kata-kata dalam mengajar, guru Biologi SMA 

Negeri 1 Magelang maupun SMA Negeri 2 Magelang telah menggunakan kata-

kata dengan santun, lugas, dan mudah dimengerti oleh siswa. Guru tidak pernah 

menggunakan kata-kata yang menyakiti siswa dan berbicara dengan nada yang 

tinggi. 

 Pada aspek penyesuaian materi pembelajaran, guru Biologi SMA Negeri 

1 Magelang belum menyesuaikan materi pembelajaran dengan kecepatan dan 

kemampuan belajar siswa. Sementara itu, hasil observasi di SMA Negeri 2 

Magelang menunjukkan bahwa guru telah menyesuaikan materi pembelajaran 

dengan kecepatan dan kemampuan belajar siswa. 

 Pada aspek penciptaan suasana tertib, disiplin, nyaman dalam proses 

pembelajaran, guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 

Magelang telah menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan 



39 

keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Hal tersebut terlihat 

dari suasana kelas yang kondusif. 

 Pada aspek penguatan dan pemberian umpan balik, guru Biologi SMA 

Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang belum memberikan penguatan 

dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Kedua guru hanya terfokus pada materi sehingga pada 

kegiatan penutup tidak melakukan umpan balik kepada siswa. 

 Pada aspek mendorong dan menghargai siswa untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat, guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang belum 

mendorong dan menghargai siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat, 

sedangkan guru Biologi SMA Negeri 2 Magelang telah mendorong dan 

menghargai siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. 

 Pada aspek penampilan guru, guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang dan 

SMA Negeri 2 Magelang telah berpakaian sopan, bersih, dan rapi. Guru selalu 

menggunakan pakaian sesuai aturan yang telah ditetapkan sekolah dan 

pemerintah. 

 Pada aspek pengelolaan waktu, guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang 

telah memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

ditentukan sekolah. Sementara itu, guru Biologi SMA Negeri 2 Magelang 

memulai pembelajaran dengan tepat waktu, tetapi sering mengakhiri pembelajaran 

melebihi waktu yang ditentukan sekolah. 
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b. Kegiatan Pendahuluan 

(1). Melaksanakan kegiatan pendahuluan 

 Hasil observasi menunjukkan bahwa guru Biologi SMA Negeri 1 

Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang telah memberikan salam kepada siswa 

dan mengecek kehadiran siswa. Namun demikian, guru belum mencoba untuk 

meminta siswa memeriksa kebersihan kelas dan membuat siswa siap untuk 

menerima pembelajaran. 

(2). Menyampaikan bahan apersepsi 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang menunjukkan bahwa guru 

menyampaikan bahan apersepsi berupa materi pokok atau materi sebelumnya. 

Guru belum memberikan apersepsi dengan menayangkan gambar atau 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang rasa ingin tahu siswa. Hasil 

observasi di SMA Negeri 2 Magelang menunjukkan bahwa guru menyampaikan 

bahan apersepsi berupa materi pokok atau menayangkan gambar, tetapi terkadang 

guru juga tidak menyampaikan bahan apersepsi karena guru hanya melanjutkan 

kegiatan pembelajaran yang belum sepenuhnya selesai pada pertemuan 

sebelumnya. 

(3). Memotivasi siswa untuk melibatkan diri dalam  pembelajaran 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 

Magelang menunjukkan bahwa guru belum memberikan motivasi kepada siswa 

untuk melibatkan diri dalam pembelajaran. Guru hanya terfokus untuk 

menjelaskan materi sehingga siswa belum diarahkan untuk mengetahui manfaat 

yang akan mereka pelajari dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 
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(4). Menyampaikan informasi pembelajaran 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang menunjukkan bahwa guru 

belum menyampaikan informasi/tujuan pembelajaran, sedangkan hasil observasi 

di SMA Negeri 2 Magelang menunjukkan bahwa guru hanya sekali dalam 

menyampaikan informasi pembelajaran dengan menyebutkan KD dan tujuan 

pembelajaran, selebihnya guru tidak menyampaikan informasi pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti 

(1). Penerapan pendekatan saintifik 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik di kelas belum berjalan dengan 

optimal karena langkah pendekatan saintifik belum seluruhnya muncul. Kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru di kelas masih menggunakan metode 

konvensional seperti ceramah sehingga masih berpusat pada guru. Langkah 

pendekatan saintifik yang teramati adalah mengamati dan menanya. Namun 

demikian, pendekatan saintifik berjalan dengan optimal ketika pembelajaran di 

laboratorium karena langkah pendekatan saintifik telah muncul mulai dari 

mengamati hingga mengkomunikasikan. 

 Hasil observasi di SMA Negeri 2 Magelang menunjukkan bahwa 

pendekatan saintifik telah berjalan dengan optimal karena langkah pendekatan 

saintifik telah muncul mulai dari mengamati hingga mengkomunikasikan. Proses 

pembelajaran yang dilakukan guru telah berpusat pada siswa karena menggunakan 

metode diskusi. Siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan guru 

mampu berperan sebagai fasilitator. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru 
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SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang telah memahami 

pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 karena sebenarnya pendekatan 

saintifik sudah ada sejak lama dalam pembelajaran Biologi. Hasil wawancara 

dengan siswa menunjukkan bahwa guru telah memfasilitasi pembelajaran saintifik 

mulai dari langkah mengamati hingga mengkomunikasikan. 

(2). Menggunakan metode pembelajaran yang tepat, bervariasi, menyenangkan, 

memfasilitasi pendekatan saintifik, dan memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan karakter. 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang menunjukkan bahwa metode 

pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan di 

dalam kelas menggunakan metode yang tepat. Metode yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran di kelas adalah ceramah. Namun, ketika pembelajaran 

di laboratorium, semua indikator dapat terpenuhi. Hasil wawancara dengan guru 

diperoleh informasi bahwa materi pembelajaran yang sangat banyak dan waktu 

yang terbatas membuat guru harus mengejar materi sehingga tidak setiap saat 

menggunakan metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi pendekatan saintifik 

agar dapat mengefektifkan waktu. Hasil wawancara dengan siswa diperoleh 

informasi bahwa metode yang digunakan guru dalam mengajar seringkali 

menggunakan ceramah sehingga siswa merasa kurang termotivasi. 

 Hasil observasi di SMA Negeri 2 menunjukkan bahwa guru  

menggunakan metode diskusi, ceramah, dan praktikum sehingga metode-metode 

tersebut tepat, bervariasi, menyenangkan memfasilitasi pendekatan saintifik, dan 

memfasilitasi siswa untuk mengembangkan karakter. Hasil wawancara dengan 
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guru diperoleh informasi bahwa guru selalu berusaha menggunakan metode yang 

dapat memfasilitasi pendekatan saintifik dalam setiap pertemuan. Hasil 

wawancara dengan siswa diperoleh informasi bahwa guru sering menggunakan 

metode diskusi kelompok dan kadang-kadang pada materi tertentu terdapat 

kegiatan praktikum sehingga siswa merasa senang dan termotivasi dalam 

pembelajaran. 

(3). Sumber dan media pembelajaran 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 

Magelang menunjukkan bahwa sumber dan media pembelajaran yang digunakan 

sudah tepat, lebih dari satu jenis, dan mengembangkan karakter siswa. Media 

tersebut diantaranya presentasi power point dan preparat segar maupun awetan, 

sedangkan sumber belajar yang digunakan yaitu buku paket Biologi, lembar kerja, 

dan lingkungan sekitar. 

(4). Kegiatan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi, 

dan menyenangkan. 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran di kelas belum menunjukkan kegiatan pembelajaran yang interaktif, 

inspiratif, menantang, memotivasi, dan menyenangkan. Guru menggunakan 

metode ceramah sehingga kegiatan pembelajaran terlihat monoton. Namun, ketika 

pembelajaran praktikum di laboratorium, kegiatan pembelajaran berlangsung 

lebih interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi, dan menyenangkan. 

 Kegiatan pembelajaran yang inspiratif terlihat saat siswa berinteraksi 

dengan baik dengan guru dan siswa yang lain. Kegiatan pembelajaran yang  
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inspiratif terlihat saat guru mendorong dan memicu peserta didik untuk mencari 

dan menemukan hal-hal baru yang inovatif terkait praktikum yang sedang 

dilakukan pada materi Gastropoda. Kegiatan pembelajaran yang menantang 

terlihat saat siswa dihadapkan pada permasalahan yang harus dikerjakan pada 

lembar kerja mengenai materi Gastropoda. Kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan terlihat saat siswa dapat belajar dengan senang dan tanpa tekanan. 

Kegiatan pembelajaran yang memotivasi terlihat saat guru mendorong dan 

memberi semangat pada siswa untuk berani mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan diri, dan menyelesaikan tugas dengan baik. 

 Berdasarkan hasil wawancara, guru mengungkapkan bahwa untuk 

menciptakan kegiatan yang interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi, dan 

menyenangkan, biasanya guru menggunakan metode praktikum atau cooperative 

learning. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, kegiatan 

pembelajaran terkadang membosankan sehingga siswa kurang termotivasi ketika 

pembelajaran Biologi. 

 Hasil observasi di SMA Negeri 2 Magelang menunjukkan bahwa 

kegiatan pembelajaran telah berlangsung interaktif, inspiratif, menantang, 

menyenangkan, dan memotivasi. Guru menggunakan metode diskusi dan 

praktikum dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang interaktif 

terlihat saat siswa berinteraksi dengan guru dan siswa lain. Kegiatan pembelajaran 

yang inspiratif terlihat saat guru mendorong dan memicu peserta didik untuk 

mencari dan menemukan hal-hal baru yang inovatif terkait materi yang dipelajari. 

Kegiatan pembelajaran yang menantang terlihat saat siswa dihadapkan pada 
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permasalahan yang ada pada lembar diskusi dan lembar kerja praktikum pada 

materi ekosistem. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan terlihat saat siswa 

dapat belajar dengan senang dan tanpa tekanan. Kegiatan pembelajaran yang 

memotivasi terlihat saat guru mendorong dan memberi semangat pada siswa 

untuk berani mengemukakan pendapat atau pertanyaan dan menyelesaikan tugas 

dengan baik. 

 Berdasarkan hasil wawancara, guru mengungkapkan bahwa untuk 

menciptakan kegiatan yang interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi, dan 

menyenangkan, biasanya guru mengajak siswa untuk melakukan pembelajaran di 

luar kelas atau dengan praktikum. Hasil wawancara dengan siswa, kegiatan 

pembelajaran sudah berlangsung secara menyenangkan dan siswa lebih senang 

ketika melakukan pembelajaran di luar kelas atau praktikum. 

(5). Penguasaan Materi Pembelajaran 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang menunjukkan bahwa guru 

telah menguasai materi pembelajaran dengan baik walaupun masih sering 

membaca buku dalam menjelaskan materi. Guru telah mampu menjelaskan meteri 

dengan cukup jelas. Selain itu, guru memberikan contoh-contoh atau mengaitkan 

materi dengan kehidupan sehari-hari dan mampu menjawab pertanyaan siswa 

dengan baik. 

 Hasil observasi di SMA Negeri 2 Magelang menunjukkan bahwa guru 

sangat menguasai materi pembelajaran. Guru mampu menjelaskan materi dengan 

jelas tanpa harus selalu merujuk pada buku, mampu mengaitkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari, dan mampu menjawab pertanyaan siswa dengan baik. Guru 
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juga selalu memberikan tambahan penjelasan dan melakukan koreksi terhadap 

penjelasan siswa yang kurang tepat. 

(6). Interaksi dalam Pembelajaran 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang menunjukkan bahwa 

interaksi yang berlangsung di dalam kelas cenderung berlangsung satu arah, yaitu 

dari guru ke siswa. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan belum mampu 

mengaktifkan siswa karena guru menggunakan metode ceramah yang 

menempatkan siswa pada posisi yang pasif. Siswa hanya sesekali mengajukan 

pertanyaan dalam proses pembelajaran. Namun demikian, interaksi pembelajaran 

berlangsung secara multiarah ketika pembelajaran praktikum karena pada 

kegiatan praktikum kegiatan pembelajaran membuat siswa lebih aktif sehingga 

terjadi interaksi secara multiarah. 

 Hasil observasi di SMA Negeri 2 Magelang menunjukkan bahwa 

interaksi yang berlangsung secara multiarah yaitu dari guru ke siswa, siswa ke 

guru, dan dari siswa ke siswa. Pembelajaran yang berlangsung di SMA Negeri 2 

Magelang menggunakan metode diskusi dan praktikum sehingga siswa dapat 

berinteraksi dengan guru dan siswa yang lain. 

d. Kegiatan Penutup 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang menunjukkan bahwa ketika 

pembelajaran di kelas pada kegiatan penutup, guru telah mengucapkan salam atau 

meminta siswa untuk berdoa, sedangkan pada pembelajaran praktikum di 

laboratorium, guru telah memberikan umpan balik, memberikan tugas kepada 

siswa, dan mengucapkan salam/berdoa 
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 Hasil observasi di SMA Negeri 2 Magelang menunjukkan bahwa dalam 

kegiatan penutup guru telah memberikan salam atau meminta siswa untuk berdoa, 

memberikan tugas kepada siswa, dan menginformasikan rencana pertemuan 

berikutnya. Namun, terkadang pengelolaan waktu yang dilakukan guru kurang 

baik sehingga membuat pembelajaran seringkali melebihi waktu yang ditentukan. 

Oleh karena itu, pada kegiatan penutup, guru belum mengucapkan salam, 

memberikan kesimpulan, memberikan penilaian atau tugas, dan 

menginformasikan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.  

e. Penilaian 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 

Magelang menunjukkan bahwa guru belum melakukan penilaian pada saat 

pembelajaran berlangsung. Guru sebenarnya telah menyusun RPP lengkap dengan 

penilaian untuk mengukur sikap, pengetahuan, dan katerampilan, tetapi guru 

masih terkendala pada sulitnya mengatur waktu pada saat proses pembelajaran 

berlangsung jika sambil melakukan penilaian. 

f. Peran Guru dalam Pembelajaran 

 Hasil observasi di SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 

Magelang menunjukkan bahwa guru mampu berperan sebagai sumber belajar, 

fasilitator, dan pembimbing. Peran guru sebagai sumber belajar terlihat saat guru 

mampu menguasai materi pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator terlihat saat 

guru mampu memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar. Peran guru 

sebagai pembimbing terlihat saat guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan belajar. 
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B. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian, secara umum guru telah menyusun 

perencanaan pembelajaran berupa RPP dengan baik. RPP yang disusun guru telah 

memenuhi sebagian besar indikator dalam Permendikbud No.65 Tahun 2013 

tentang standar proses. RPP yang disusun guru telah memfasilitasi siswa untuk 

melakukan pembelajaran Biologi dengan pendekatan saintifik yang merupakan 

penekanan dari kurikulum 2013.    

 Penyusunan RPP yang dilakukan oleh guru Biologi SMA Negeri 1 

Magelang melalui MGMP Biologi sekolah. Semua guru Biologi SMA Negeri 1 

Magelang yang terdiri atas 3 orang bersama-sama menyusun RPP kurikulum 

2013. Hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan waktu sehingga RPP dapat 

cepat selesai. Penyusunan RPP yang dilakukan guru Biologi SMA Negeri 2 

Magelang dilakukan secara mandiri. Hal tersebut karena implementasi kurikulum 

2013 masih dilakukan di kelas X. Guru Biologi SMA Negeri 2 Magelang 

menggunakan dokumen-dokumen pemerintah yang diberikan pada saat In House 

Training (IHT) untuk penyusunan RPP. 

 Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 

menjelaskan bahwa pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri 

dan/atau secara bersama-sama melalui MGMP di dalam suatu sekolah tertentu 

difasilitasi dan disupervisi kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh 

kepala sekolah. Penyusunan RPP yang dilakukan secara musyawarah melalui 

MGMP di sekolah membuat guru saling bertukar pikiran sehingga guru yang 
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belum mengikuti pelatihan kurikulum 2013 memperoleh informasi dari guru yang 

telah mengikuti pelatihan. 

 Pelatihan dan pendidikan (diklat) melalui In House Training yang diikuti 

guru di sekolah masing-masing memberikan tambahan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai kurikulum 2013. Pelatihan tersebut memaparkan mengenai 

penyusunan RPP dan bagaimana melakukan proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik sehingga guru memiliki bekal dan kemampuan dalam 

menyusun RPP kurikulum 2013 dan diharapkan dapat mengimplementasikannya 

dengan baik. Hal tersebut sesuai penelitian Sujoko (2012) yang menyatakan 

bahwa pelaksanaan IHT berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan guru mata 

pelajaran untuk mengimplementasikan RPP. Hal tersebut merupakan bekal untuk 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan kurikulum 2013.  

 Penyusunan RPP kurikulum 2013 ditemukan berbagai kendala. Guru 

SMA Negeri 1 Magelang memiliki kendala pada format RPP yang berubah 

sehingga penyusunan RPP menjadi lebih lama karena harus beradaptasi dengan 

format yang baru. Selain itu, guru memiliki kendala dalam membedakan materi 

yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Format RPP kurikulum 2013 

pada kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik mulai dari kegiatan 

mengamati hingga mengkomunikasikan sehingga guru belum terbiasa dengan 

format tersebut. Selain itu, materi pembelajaran yang harus dirinci menjadi materi 

yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur membuat guru harus beradaptasi 

terlebih dahulu.  
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 Penyusunan RPP yang dilakukan guru SMA Negeri 2 Magelang masih 

terkendala pada sulitnya guru dalam merencanakan pembelajaran yang dapat 

membuat siswa mampu menemukan sendiri konsep materi. Pemendikbud No. 65 

Tahun 2013 menjelaskan bahwa terdapat perubahan paradigma pembelajaran dari 

siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu. Perubahan paradigma pembelajaran 

tersebut membuat guru harus merancang pembelajaran dalam RPP agar siswa 

memperoleh pengalaman belajar sehingga mampu menemukan sendiri konsep 

materi yang dipelajari. 

 Kendala-kendala dalam penyusunan RPP dapat mempengaruhi 

implementasi kurikulum. Menurut Rauf (2009) kesulitan dalam membuat RPP 

merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi kurikulum. Oleh 

karena itu, seorang guru harus berusaha untuk memahami penyusunan RPP 

kurikulum 2013 agar pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik 

dan terorganisir sehingga dapat mengimplementasikan kurikulum 2013 sesuai 

dengan harapan. 

 Rumusan indikator yang terdapat dalam RPP yang disusun guru Biologi 

SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang telah menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diamati dan diukur dan mencakup tingkat 

pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Contoh bunyi rumusan indikator 

yang terdapat pada RPP yang disusun guru adalah “menjelaskan interaksi antar 

komponen ekosistem”. Kata kerja operasional yang digunakan adalah 

“menjelaskan”. Kata “menjelaskan” merupakan kata kerja operasional yang dapat 

diamati dan diukur. Guru dapat meminta siswa untuk menjelaskan suatu materi 



51 

secara langsung atau melalui tes tertulis. Dengan demikian, dari rumusan 

indikator tersebut dapat digunakan instrumen penilaian menggunakan tes untuk 

mengukurnya. 

 Rumusan tujuan pembelajaran pada RPP yang disusun guru Biologi 

SMA Negeri 1 Magelang memenuhi penggunaan kata kerja operasional yang 

dapat diamati dan diukur, tetapi belum memuat proses dan hasil. RPP yang 

disusun guru SMA Negeri 2 Magelang memenuhi penggunaan kata kerja 

operasional dan memuat proses dan hasil. Contoh bunyi rumusan tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan pada RPP yang disusun guru Biologi SMA Negeri 

2 Magelang adalah “Setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, 

peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik 

dalam ekosistem”. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut telah memuat adanya 

suatu proses, yaitu melakukan pengamatan dan memuat hasil yang diharapkan, 

yaitu siswa dapat mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem. 

Tujuan pembelajaran harus memuat proses dan hasil agar dapat memproyeksikan 

apa yang harus dicapai dan dikuasai siswa. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

dengan jelas memudahkan guru dalam memilih metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan teknik penilaian. 

 Perumusan indikator dan tujuan pembelajaran harus memperhatikan 

karakteristik KI-KD melalui telaah kata kerja operasional yang digunakan. 

Penggunaan kata kerja operasional pada kompetensi yang menuntut penguasaan 

konsep atau prinsip akan berbeda dengan kata kerja operasional yang menuntut 

kemampuan operasional atau prosedural. Perumusan indikator dan tujuan 
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pembelajaran merupakan hal yang penting dalam RPP karena apabila serangkaian 

indikator dan tujuan pembajaran dalam satu kompetensi dasar sudah dapat dicapai 

oleh siswa, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi.  

 Perumusan indikator dan tujuan pembelajaran dalam RPP belum 

mengintegrasikan adanya pengembangan karakter. Perumusan indikator dan 

tujuan pembelajaran seharusnya tidak hanya mengembangkan ranah pengetahuan 

atau keterampilan siswa saja, tetapi harus memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap termasuk karakter secara 

terpadu. Menurut Winarni (2013), agar RPP memberikan petunjuk dalam 

menciptakan pembelajaran yang berwawasan pada pengembangan karakter, RPP 

tersebut perlu diadaptasi. Adaptasi tersebut dilakukan dengan cara menambahkan 

karakter yang ingin dicapai pada indikator dan tujuan pembelajaran. 

 Materi pembelajaran yang disusun dalam RPP yang disusun guru Biologi 

SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang telah dibedakan antara 

fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi pembelajaran dalam kurikulum 2013 

merupakan salah satu yang membedakan dengan RPP KTSP. Permendikbud No. 

65 tentang standar proses menyebutkan bahwa materi pembelajaran harus dirinci 

menjadi materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Menurut 

Kemendikbud (2013), dengan mengetahui jenis materi yang akan dipelajari siswa, 

maka guru akan mendapatkan kemudahan pada saat mengajarkannya. Cara mudah 

untuk menentukan materi itu berupa fakta, konsep, prinsip atau prosedur adalah 

dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus 

dikuasai siswa. 
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 Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembelajaran Biologi yang 

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Magelang berbeda dengan RPP yang telah 

disusun. Banyaknya hari libur dan kegiatan di SMA Negeri 1 Magelang membuat 

sebagian waktu efektif hilang sehingga masih banyak materi yang belum 

terselesaikan. Oleh karena itu, guru tidak menggunakan RPP sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pembelajaran karena harus mengejar materi yang tertinggal. 

Selain itu, guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang meminta ijin untuk 

melaksanakan umroh pada saat semester gasal sehingga pembelajaran Biologi di 

kelas X MIPA tidak berjalan dengan efektif. Target materi yang seharusnya dapat 

diselesaikan hingga semester gasal selesai, tidak dapat terselesaikan. Oleh karena 

itu, sisa materi pada semester gasal harus diselesaikan guru pada semester genap 

sehingga berakibat pada waktu efektif yang berkurang untuk menyelesaikan 

materi di semester genap. Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi guru. Guru 

harus lebih mampu mengelola waktu dalam setiap pertemuan. Selain itu, guru 

seharusnya tetap berusaha menggunakan RPP padaa saat mengajar agar 

pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah dan dapat mengatasi hambatan pada 

pertemuan sebelumnya. 

 Pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 2 Magelang secara umum 

telah sesuai dengan RPP yang disusun. Guru selalu berusaha membuat 

pembelajaran berlangsung sesuai RPP agar dapat mengetahui kekurangan dan 

kelebihan selama proses pembelajaran. Dengan berpedoman pada RPP, guru dapat 

mengajar secara sistematis, tanpa khawatir keluar dari tujuan, ruang lingkup 

materi, strategi pembelajaran, atau keluar dari sistem evaluasi yang seharusnya 
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dilakukan. Menurut Sanjaya (2012b), melalui proses perencanaan yang matang, 

guru dapat memprediksi  seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. 

Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tetapi 

suatu proses pembentukan perilaku siswa. Oleh karena itu, proses pembelajaran 

merupakan suatu yang kompleks dan harus diperhitungkan segala kemungkinan. 

Segala kemungkinan tersebut perlu perencanaan yang matang dari setiap guru.  

 Pengelolaan kelas yang baik merupakan salah satu bagian yang penting 

dari pelaksanaan pembelajaran yang perlu dilakukan oleh seorang guru. 

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan kelas yang telah dilakukan guru SMA 

Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang berjalan dengan baik. Pada 

pelaksanaan pengelolaan kelas, guru mampu menciptakan suasana yang kondusif 

dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menjaga ketenangan selama proses 

pembelajaran dan tidak ada hal-hal yang dapat memicu keributan di kelas. 

Suasana kondusif tersebut dapat tercipta karena guru selalu menekankan 

ketertiban dan kedisiplinan kepada siswa. Suasana kelas yang kondusif akan 

membuat siswa merasa nyaman untuk belajar sehingga memungkinkan siswa 

memperoleh hasil belajar yang baik. Herlina (2007) menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh pengelolaan kelas terhadap hasil belajar Biologi siswa. Siswa 

yang diajar menggunakan pengelolaan kelas memiliki hasil belajar lebih baik 

daripada siswa yang tidak diajar menggunakan pengelolaan kelas.  

 Kegiatan pembelajaran terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup. Kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru Biologi SMA Negeri 1 

Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang berjalan cukup baik. Pada kegiatan 
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pendahuluan, guru telah mengawali kegiatan dengan mengucapkan salam atau 

meminta siswa untuk berdoa. Melalui salam atau berdoa sebelum pembelajaran 

guru telah menanamkan karakter religius kepada siswa. Apabila karakter tersebut 

telah tertanamkan kepada siswa, maka siswa akan terbiasa juga untuk 

mengucapkan salam kepada semua warga sekolah dan masyarakat.  

 Kegiatan pendahuluan yang perlu diperhatikan guru adalah apersepsi dan 

motivasi. Apersepsi pada kegiatan pendahuluan yang dilakukan guru Biologi 

SMA Negeri 1 Magelang masih terbatas hanya menyampaikan pokok bahasan 

atau meteri sebelumnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi. 

Sementara itu, guru Biologi SMA Negeri 2 Magelang telah berupaya memberikan 

apersepsi berupa gambar yang menghubungkan dengan materi yang akan 

dipelajari. Namun demikian, kedua guru SMA Negeri 1 Magelang dan SMA 

Negeri 2 Magelang belum memberikan motivasi melalui penyampaian manfaat 

materi dalam pembelajaran. Pemberian apersepsi dan motivasi penting dilakukan 

agar siswa tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai materi yang 

disampaikan. 

 Melalui apersepsi dan motivasi, siswa akan memperoleh pengetahuan 

atau konsep-konsep awal dan ketertarikan terhadap materi. Apersepsi dan 

motivasi yang dilakukan secara baik akan memudahkan siswa ketika masuk 

kedalam kegiatan inti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Menurut Dedy & Sumiaty (2009), ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah atau dalam proses menemukan konsep ternyata sangat dipengaruhi oleh 

ketidakmatangan sewaktu apersepsi dan pada akhirnya tujuan akhir dari 
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pembelajaran itu tidak tercapai atau tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, 

guru harus memberikan apersepsi yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu siswa 

sehingga siswa menjadi termotivasi untuk ikut dalam pembelajaran.  

 Proses pembelajaran membutuhkan berbagai media dan sumber belajar 

sebagai alat bantu guru untuk menjelaskan materi. Media dan sumber belajar yang 

digunakan guru adalah power point, gambar, buku paket, lembar kerja, 

lingkungan sekitar, dan spesimen. Media dan sumber belajar tersebut mampu 

mengembangkan karakter siswa. Gambar-gambar yang menarik dan spesimen 

dapat merangsang siswa untuk ingin tahu lebih banyak karena siswa merasa 

tertarik. Penggunaan buku paket dan lembar kerja akan mengembangkan karakter 

mandiri karena siswa mengerjakan tugas dari guru dengan mandiri. Lingkungan 

sekitar sebagai sumber belajar dapat mengembangkan karakter peduli lingkungan 

dan rasa ingin tahu pada siswa karena siswa akan mengetahui pentingnya menjaga 

lingkungan dan melihat objek-objek Biologi secara langsung. 

 Guru telah menggunakan dengan baik semua media dan sumber belajar 

tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru memilih media pembelajaran 

yang digunakan dalam setiap pertemuan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai sehingga tidak semua sumber dan media pembelajaran 

digunakan guru dalam setiap pertemuan. Menurut Sutjiono (2005), media yang 

terbaik adalah media yang ada tergantung dari bagaimana guru dapat 

mengembangkannya secara tepat dan keberhasilannya tergantung dari isi pesan, 

cara menjelaskan pesan, dan karakteristik penerima pesan. Oleh karena itu, tidak 

semua media pembelajaran cocok bagi siswa karena tergantung pada cara guru 
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menggunakan media dan sumber belajar tersebut. Dengan demikian, media dan 

sumber belajar yang dapat memfasilitasi pendekatan pendekatan saintifik juga 

tergantung dari cara guru dalam menggunakannya. 

 Standar proses kurikulum 2013 memberikan penekanan pada kegiatan 

inti dalam pembelajaran agar menggunakan pendekatan saintifik. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu metode pembelajaran tertentu agar dapat memfasilitasi 

pendekatan saintifik. Metode ceramah merupakan metode yang masih sering 

digunakan oleh guru SMA Negeri 1 Magelang dalam mengajar. Guru merasa 

perlu memberikan penjelasan langsung kepada siswa karena apabila penjelasan 

didapat dari siswa lain melalui diskusi atau presentasi siswa, pemahaman dirasa 

kurang maksimal. Selain itu, masih banyaknya materi yang harus diselesaikan 

membuat guru tidak selalu menggunakan metode yang dapat memfasilitasi 

pendekatan saintifik.  Penggunaan metode ceramah membuat siswa terkadang 

merasa tidak termotivasi sehingga suasana pembelajaran menjadi kurang 

menyenangkan. Siswa mengharapkan pembelajaran Biologi yang lebih 

menyenangkan dan membuat siswa dapat melakukan aktivitas, seperti 

pembelajaran menggunakan permainan atau praktikum. 

 Metode ceramah yang digunakan guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang 

ketika mengajar di kelas belum memfasilitasi pendekatan saintifik dengan 

optimal. Langkah pembelajaran saintifik yang muncul hanya mengamati dan 

menanya. Guru memfasilitasi siswa untuk mengamati melalui tayangan gambar 

atau memberikan penjelasan kepada siswa. Melalui tayangan gambar atau 

penjelasan dari guru, siswa dapat menyimak dan mendengarkan suatu informasi 
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yang diberikan. Guru telah berusaha memancing siswa untuk bertanya melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa dengan harapan siswa dapat 

mengajukan pertanyaan secara mandiri dari pertanyaan-pertanyaan guru. Menurut 

Permendikbud No 81A Tahun 2013, pada kegiatan menanya siswa perlu dilatih 

menggunakan pertanyaan dari guru sehingga siswa mampu untuk mengajukan 

pertanyaan secara mandiri.  

 Metode ceramah sering dikritik dari semua metode pembelajaran, tetapi 

menurut Eggen & Kauchak (2012), metode ceramah menjadi efisien ketika 

terbatasnya waktu perencanaan untuk mengatur materi dan dapat membantu siswa 

mendapatkan informasi yang sulit diakses dengan cara lain. Namun, metode 

ceramah memiliki kelemahan, antara lain menempatkan siswa pada peran yang 

pasif dan tidak efektif menarik serta mempertahankan perhatian siswa sehingga 

kegiatan pembelajaran menjadi kurang interaktif, menantang, memotivasi, dan 

menyenangkan serta kurang memfasilitasi pengembangan karakter. 

 Pembelajaran Biologi menggunakan pendekatan saintifik di SMA Negeri 

2 Magelang yang dilakukan di kelas telah berjalan cukup baik. Guru berusaha 

memfasilitasi siswa untuk melakukan pendekatan saintifik melalui kegiatan 

diskusi kelompok. Pembelajaran yang dilakukan guru SMA Negeri 2 Magelang 

membuat siswa merasa senang dan termotivasi karena adanya suatu kegiatan 

seperti diskusi atau praktikum. Penjelasan materi yang dilakukan guru juga dirasa 

sudah jelas dan membuat siswa menjadi paham. Selain itu, guru selalu berusaha 

untuk mendorong siswa agar selalu aktif dalam bertanya atau mengemukakan 

pendapat. 
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 Guru berusaha memberikan pengetahuan awal kepada siswa untuk 

memfasilitasi kegiatan mengamati dengan menayangkan suatu gambar yang 

berhubungan dengan materi. Selain itu, guru juga berusaha memberikan 

pengetahuan awal kepada siswa melalui penjelasan singkat materi. Setelah 

memberikan penjelasan awal kepada siswa, guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada siswa dengan harapan siswa dapat mengajukan pertanyaan 

secara mandiri menggunakan pertanyaan dari guru. Kegiatan mengumpulkan 

informasi dan mengasosiasi difasilitasi oleh guru dengan meminta siswa untuk 

berdiskusi mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Setelah siswa selesai 

melakukan diskusi, guru mempersilakan beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di kelas. Pada saat kegiatan presentasi, guru 

membantu siswa apabila ada penjelasan yang kurang tepat dan meminta siswa 

untuk aktif memberikan pertanyaan atau pendapat. 

 Metode diskusi yang digunakan guru mampu membuat kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi, dan 

menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang interaktif terlihat saat siswa 

berinteraksi dengan guru dan siswa lain sehingga interaksi berlangsung multiarah. 

Kegiatan pembelajaran yang inspiratif terlihat saat guru mendorong dan memicu 

peserta didik untuk mencari dan menemukan hal-hal baru yang inovatif terkait 

materi yang dipelajari. Permasalahan-permasalahan yang ada pada lembar diskusi 

membuat siswa tertantang untuk mengerjakannya. Pembelajaran terlihat 

menyenangkan karena siswa dapat belajar tanpa tekanan. Kegiatan pembelajaran 

yang memotivasi terlihat saat guru mendorong dan memberi semangat pada siswa 
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untuk berani mengemukakan pendapat atau pertanyaan dan menyelesaikan tugas 

dengan baik.  Metode diskusi yang digunakan guru juga mampu membuat siswa 

lebih aktif dalam mencari informasi melalui berbagai sumber, mendorong siswa 

untuk berfikir kritis dalam memecahkan masalah, dan mendorong siswa 

mengekspresikan pendapatnya secara bebas. Hal tersebut sesuai penelitian Jauhari 

& Mulyani (2010) yang menyatakan bahwa metode dsikusi dapat menjadikan 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan prestasi siswa. Namun demikian, guru sebaiknya 

memberikan variasi-variasi dalam menggunakan metode diskusi pada setiap 

pertemuan agar siswa lebih tertarik untuk mempelajari materi.  

 Kegiatan praktikum yang dilakukan di SMA Negeri 1 Magelang dan 

SMA Negeri 2 Magelang telah memfasilitasi pendekatan saintifik dengan baik. 

Kegiatan praktikum yang dilakukan guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang berada 

di laboratorium untuk menjelaskan materi animalia. Kegiatan praktikum yang 

dilakukan guru Biologi SMA Negeri 2 Magelang berada di luar kelas untuk 

menjelaskan materi ekosistem. Guru telah memfasilitasi kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi/mengolah informasi, dan 

mengkomunikasikan. Guru SMA Negeri 1 Magelang memfasilitasi kegiatan 

mengamati dengan cara memberikan kesempatan yang luas pada siswa untuk 

mengamati spesimen bekicot yang dibawa, sedangkan guru SMA Negeri 2 

Magelang memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan lingkungan sekitar 

sekolah. 
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 Langkah pendekatan saintifik menanya terlihat saat siswa menanyakan 

hal yang berkaitan dengan apa yang telah diamati kepada guru. Setelah melakukan 

pengamatan, akan timbul suatu pertanyaan-pertanyaan yang mana akan dicari 

jawabannya melalui pengumpulan informasi. Siswa mengumpulkan informasi 

melalui berbagai sumber seperti buku paket, internet, atau keterangan dari guru. 

Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu mengolah 

informasi atau mengasosiasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan 

informasi lainnya. Langkah terakhir dari pendekatan saintifik adalah 

mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan tertulis 

maupun lesan. Guru SMA Negeri 1 Magelang memfasilitasi langkah pendekatan 

saintifik mengkomunikasikan melalui pembuatan laporan hasil praktikum secara 

tertulis. Sementara itu, guru SMA Negeri 2 Magelang meminta siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan membuat laporan hasil diskusi 

untuk memfasilitasi langkah pendekatan saintifik mengkomunikasikan. 

 Berbagai karakter dapat dikembangkan dalam kegiatan diskusi dan 

praktikum. Karakter siswa yang dapat dikembangkan melalui metode diskusi dan 

praktikum diantaranya adalah jujur, demokratis, berpikir logis, inovatif, dan 

kreatif, bertanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Karakter jujur dapat dilihat ketika 

siswa mencatat hasil praktikum sesuai dengan data yang sebenarnya. Karakter 

demokratis terlihat pada saat siswa saling menyampaikan pendapat dengan siswa 

lainnya. Karakter berpikir logis, kreatif, dan inovatif dapat dilihat ketika siswa 

berusaha menjawab permasalahan yang ada pada praktikum. Karakter tanggung 

jawab dapat dilihat ketika siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan 
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membersihkan bahan-bahan dan alat praktikum. Karakter rasa ingin tahu terlihat 

ketika siswa melakukan pengamatan dan selalu bertanya kepada guru atau siswa 

lainnya. 

 Mata pelajaran Biologi merupakan bagian dari sains yang memerlukan 

pedekatan ilmiah atau pendekatan saintifik untuk membelajarkannya. Kurikulum 

2013 menuntut guru untuk mampu membelajarkan semua mata pelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik. Pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik memungkinkan siswa untuk melakukan berbagai macam aktivitas 

sehingga ketiga ranah siswa dapat dikembangkan. Siswa memperoleh berbagai 

pengetahuan yang merupakan kemampuan hard skill. Selain itu, siswa memiliki 

kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, kemampuan untuk 

memecahkan masalah, dan keterampilan berkomunikasi. Kemampuan-

kemampuan tersebut merupakan bagian dari soft skill seseorang. Penelitian yang 

dilakukan Fauziah et al. (2013) menyimpulkan bahwa tahap-tahap pendekatan 

saintifik dapat meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill siswa. 

Kemampuan hard skill dan soft skill yang seimbang memungkinkan siswa untuk 

memperoleh prestasi yang terbaik. 

 Permendikbud No. 65 Tahun 2013 mengharapkan guru dapat 

menggunakan metode inkuiri atau discovery untk memfasilitasi pendekatan 

saintifik. Pembelajaran inkuiri atau discovery sebaiknya digunakan guru dalam 

proses pembelajaran karena menurut hasil penelitian dapat meningkatkan hasil 

belajar dan keaktifan siswa. Penelitian yang dilakukan Balim (2009) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran discovery berpengaruh positif terhadap hasil 
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belajar dan keterampilan belajar inkuiri siswa dibanding dengan pembelajaran 

tradisional. Sementara itu, menurut Illah (2012) pembelajaran inkuiri dapat 

meningkatkan keaktivan siswa. Bentuk-bentuk keaktivan tersebut antara lain 

mendengarkan penjelasan guru, mengemukakan pendapat, mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan aktif berdiskusi dengan teman. 

 Kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan 

penutup yang dilakukan oleh guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang telah berjalan 

cukup baik. Pada kegiatan penutup pembelajaran di kelas, guru SMA Negeri 1 

Magelang telah menutup pembelajaran dengan salam ketika pembelajaran selesai. 

Namun, ketika pembelajaran praktikum di laboratorium, guru telah memberikan 

memberikan tugas kepada siswa, mengucapkan salam atau berdoa. Selain itu, guru 

memberikan umpan balik kepada siswa terhadap proses dan hasil pembelajaran 

dengan cara memberikan penguatan terhadap materi dan memberikan pujian 

kepada siswa karena telah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

 Kegiatan penutup yang dilakukan oleh guru Biologi SMA Negeri 2 

Magelang berjalan kurang baik karena pengelolaan waktu yang kurang baik. Guru 

sering melebihi batas waktu yang ditentukan ketika mengakhiri pembelajaran 

sehingga semua indikator pada kegiatan penutup tidak terlihat. Guru sering 

mengakhiri pembelajaran tanpa mengucapkan salam dan langsung meninggalkan 

kelas sehingga kurang menanamkan karakter kepada siswa. Pemberian salam atau 

berdoa biasanya dilakukan guru ketika pembelajaran berada pada jam terakhir. 

Guru memberikan penugasan kepada siswa dan menginformasikan kegiatan pada 

pertemuan berikutnya hanya ketika pertemuan berikutnya akan diadakan ulangan. 
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Kegiatan penutup yang kurang maksimal dapat membuat siswa tidak menemukan 

konsep-konsep materi secara kuat atau memperoleh kesimpulan dari apa yang 

telah dipelajari sehingga apa yang diperoleh selama pembelajaran hanya berlalu 

begitu saja. 

 Kegiatan penutup pembelajaran merupakan salah satu aspek penting 

dalam pembelajaran dan membutuhkan suatu keterampilan. Menurut Kartijono & 

Sukaesih (2013), kegiatan menutup pembelajaran dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa yang 

dapat dilakukan dengan membuat kesimpulan. Selain itu, kegiatan menutup 

pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dan 

tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran yang dapat dilakukan 

melalui evaluasi. Melalui kegiatan penutup, guru juga dapat mengembangkan 

karakter siswa. Karakter religius dapat dikembangkan ketika guru meminta siswa 

untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa atau mengucapkan salam. 

Karakter mandiri dan demokratis dapat dikembangkan guru ketika meminta siswa 

untuk memberikan kesimpulan dalam pembelajaran. 

 Penilaian yang dirancang guru dalam RPP telah disusun secara lengkap 

untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun demikian, dalam 

pelaksanaannya baik guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang maupun SMA Negeri 

2 Magelang belum melakukan penilaian pada proses pembelajaran untuk 

mengukur sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa. Guru hanya terfokus untuk 

menyelesaikan materi pembelajaran. Guru merasa kesulitan ketika harus 

melakukan penilaian untuk mengukur ketiga ranah siswa karena keterbatasan 
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waktu ketika pembelajaran berlangsung. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan 

karena tidak akan mampu menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya. 

 Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. 

Kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam melakukan penilaian, 

yaitu dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan 

hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan berdasarkan proses dan hasil). Prinsip penilaian autentik dalam 

pembelajaran adalah tidak hanya menilai apa yang diketahui siswa, tetapi juga 

menilai apa yang dilakukan siswa (Kunandar 2013). Penilaian ranah pengetahuan 

dapat melalui tes yang dilakukan di awal atau di akhir pertemuan. Penilaian ranah 

sikap dapat diukur melalui observasi dengan lembar observasi sikap. Penilaian 

ranah keterampilan dapat diukur melalui observasi dengan lembar kinerja siswa. 

Menurut Pantiwati (2013) yang menyimpulkan bahwa pembelajaran yang 

digunakan dalam Biologi menggunakan keterampilan proses sehingga siswa tidak 

cukup dinilai dari sisi kognitif saja, tetapi guru memerlukan penilaian autentik 

yang dapat mengukur siswa secara holistik. Hal tersebut memungkinkan guru 

untuk mengetahui prestasi atau kemampuan siswa yang sebenarnya karena 

mengukur semua ranah siswa.  

 Proses pembelajaran tetap membutuhkan peran guru walaupun 

perkembangan teknologi yang semakin maju. Bagaimanapun pesatnya kemajuan 

teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru. Oleh karena itu, peran guru 

harus berjalan secara optimal agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. 

Guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang telah 
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mampu berperan sebagai sumber belajar, fasilitator, dan pembimbing. Peran guru 

sebagai sumber belajar dapat dilihat dari penguasaan materi. Guru telah 

menguasai materi pembelajaran dengan baik. Guru mampu menjelaskan materi 

dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan mampu menjawab 

pertanyaan siswa dengan baik. Menurut Sanjaya (2012a), guru dikatakan baik 

apabila dapat menguasai pembelajaran dengan baik, sebaliknya guru dikatakan 

kurang baik apabila tidak paham mengenai materi yang diajarkannya. 

 Peran guru sebagai fasilitator ditunjukkan dalam pemanfaatan berbagai 

media dan sumber belajar sehingga dapat memberikan pelayanan untuk 

memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Guru Biologi SMA Negeri 1 

Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang telah memahami dan mampu 

memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar seperti buku, presentasi power 

point, lingkungan, dan spesimen. Menurut Sanjaya (2012a), pemahaman akan 

fungsi media dan sumber belajar sangat diperlukan karena belum tentu semua 

media dan sumber belajar cocok untuk mengajarkan semua bahan pelajaran. 

Pemahaman mengenai media dan sumber belajar akan membuat guru dapat 

memilih media dan sumber belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran pada setiap pertemuan. 

 Peran guru sebagai pembimbing dapat dilihat ketika guru membimbing 

siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar atau memahami materi. Guru telah 

melakukan peran tersebut dengan cara mendekati siswa ketika kegiatan kelompok 

dan menanyakan kepada siswa mengenai kesulitan yang masih dialami. Guru 

dengan ramah membimbing siswa apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau 
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hal yang belum diketahui oleh siswa. Faktor umur kedua guru yang sangat senior 

nampaknya memiliki pengaruh sehingga guru dengan sabar membimbing siswa-

siswanya. Guru perlu memiliki pemahaman tentang siswa yang dibimbingnya. 

Pemahaman tersebut dapat melalui kebiasaan belajar atau tentang potensi dan 

bakat yang dimiliki siswa. Pemahaman ini sangat penting karena akan 

menentukan teknik dan jenis bimbingan yang harus diberikan kepada siswa. 

 

. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

implementasi standar proses kurikulum 2013 pada pembelajaran Biologi di SMA 

se-Kota Magelang berjalan dengan kriteria cukup. Guru Biologi SMA Negeri 1 

Magelang dan SMA Negeri 2 Magelang telah mempersiapkan RPP sesuai 

kurikulum 2013 dengan baik dan lengkap. Pelaksanaan pembelajaran Biologi di 

SMA Negeri 1 Magelang masih sering menggunakan metode ceramah. Namun 

demikian, guru memberikan variasi dengan pembelajaran praktikum di 

laboratorium sehingga dapat memfasilitasi pendekatan saintifik dan 

mengembangkan karakter siswa. Pelaksanaan pembelajaran Biologi di SMA 

Negeri 2 Magelang telah memfasilitasi pendekatan saintifik dan mengembangkan 

karakter siswa, baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas melalui 

metode diskusi dan praktikum. 
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B. Saran  

 Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut:  

1. Pemerintah sebaiknya melakukan pelatihan kembali kepada guru-guru, 

terutama guru di sekolah yang belum menerapkan kurikulum 2013 agar 

penerapan kurikulum 2013 berjalan dengan baik pada tahun ajaran 2014/2015. 

2. Perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis implementasi kurikulum 2013 

khususnya terkait proses pembelajaran Biologi dengan sampel yang lebih luas 

setelah semua sekolah menerapkan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 

2014/2015. 

3. Penelitian mengenai implementasi standar proses kurikulum 2013 perlu 

dilakukan pada mata pelajaran yang lain. 
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PEDOMAN ANALISIS RPP 

 

 

NAMA SEKOLAH  : ..................................................................... 

NAMA GURU  : .................................................................... 

MATA PELAJARAN  : .................................................................... 

KELAS/ SEMESTER  : ................../................................................. 

TEMA/TOPIK  : ..................................................................... 

 

 

No. Aspek yang Diamati Skor Deskripsi 

A. Identitas Mata Pelajaran 

1. 

Identitas RPP memuat: 

a. Satuan pendidikan 

b. Mata pelajaran 

c. Kelas dan semester 

d. Materi pokok 

e. Alokasi waktu 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

Memenuhi 5 unsur 

B. Perumusan Indikator   

2 

Perumusan indikator: 

a. Menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat 

diukur 

b. Mencakup tingkat 

pencapaian kompetensi dan 

materi pembelajaran 

c. Mencakup kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

3. 

Tujuan pembelajaran: 

a. menggambarkan proses dan 

hasil 

b. menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat 

diamati dan diukur 

c. mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

Lampiran 1. Pedoman Analisis RPP 
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No. Aspek yang Diamati Skor Deskripsi 

D. Materi Pembelajaran 

4. 

Materi pembelajaran memuat: 

a. Fakta 

b. Konsep 

c. Prinsip 

d. Prosedur 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

5. 

Media Pembelajaran: 

a. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Memfasilitasi siswa 

menerapkan pendekatan 

saintifik  

c. Memudahkan siswa 

menguasai materi pelajaran  

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

6. 

Penggunaan Metode dan 

Model Pembelajaran: 

a. Bervariasi 

b. Menyenangkan 

c. Memfasilitasi pendekatan 

saintifik 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

G. Skenario Pembelajaran 

7. 

Kegiatan pendahuluan memuat 

: 

a. pemberian salam 

b. apersepsi dan motivasi 

belajar 

c. menyebutkan tujuan 

pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan 

dicapai 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

8. 

Kegiatan inti memuat 

pendekatan saintifik, 

diantaranya terdapat kegiatan: 

a. Mengamati 

b. Menanya 

c. Mencoba/mengumpulkan 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5-6 unsur 

Memenuhi 7-8 unsur 
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No. Aspek yang Diamati Skor Deskripsi 

informasi 

d. Menalar/mengasosiasi 

e. Mengkomunikasikan 

f. Menyimpulkan 

g. Mencipta 

h. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

9. 

Kegiatan akhir memuat: 

a. refleksi/kesimpulan 

b. umpan balik terhadap 

proses dan hasil 

pembelajaran 

c. kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual 

maupun kelompok 

d. mengakomodasi 

pengembangan karakter. 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

I. Penilaian 

10 Penilaian autentik yang 

digunakan: 

a. tes/ulangan 

b. penilaian sikap/karakter 

c. penilaian kinerja 

d. portofolio 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

 

 
Jumlah skor perolehan ….  

 

 
Jumlah skor maksimum 40  
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Nilai = Jumlah skor perolehan x 100 %   =........ 

           Jumlah skor maksimum 

 

 

Kriteria Nilai (%) 

Baik 76-100 

Cukup 51-75 

Kurang 25-50 

 

CATATAN:................................................................................................................

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

       Magelang…………………… 

 

Guru yang diobservasi     Observer 

 

 

…………………………..  …………… 

NIP. ……………………….  NIM 

 

 

Mengetahui 

Kepala SMA ………………………… 

 

 

 

…………………………………... 

NIP …………………………………………. 
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PEDOMAN OBSERVASI PENGELOLAAN KELAS 

NAMA SEKOLAH  : ..................................................................... 

NAMA GURU  : .................................................................... 

MATA PELAJARAN  : .................................................................... 

KELAS/ SEMESTER  : ................../................................................. 

TEMA/TOPIK  : ..................................................................... 

 

 

No Aspek yang Diamati Indikator Check List (v) 

1 Pengaturan tempat duduk 

siswa 

Guru menyesuaikan 

pengaturan tempat duduk 

siswa sesuai dengan 

tujuan dan karakteristik 

proses pembelajaran 

Ya Tidak 

  

2 Volume dan intonasi suara 

guru 

Volume dan intonasi 

suara guru dalam proses 

pembelajaran dapat 

didengar dengan baik 

  

3 Penggunaan kata-kata Guru menggunakan kata-

kata dengan santun, 

lugas, dan mudah 

dimengerti oleh siswa 

  

4 Penyesuaian materi 

pembelajaran 

Guru menyesuaikan 

materi pembelajaran 

dengan kecepatan dan 

kemampuan belajar 

siswa 

  

5 Penciptaan suasana tertib, 

disiplin, nyaman dalam 

proses pembelajaran 

Guru menciptakan 

ketertiban, kedisiplinan, 

kenyamanan, dan 

keselamatan dalam 

menyelenggarakan 

proses pembelajaran 

  

6 Penguatan dan pemberian 

umpan balik 

Guru memberikan 

penguatan dan umpan 

balik terhadap respon dan 

hasil belajar siswa 

selama proses 

pembelajaran 

berlangsung 

  

Lampiran 2. Pedoman Observasi Pengelolaan Kelas 
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7 Mendorong dan 

menghargai siswa untuk 

bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

Guru mendorong dan 

menghargai siswa untuk 

bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

  

8 Penampilan guru Guru berpakaian sopan, 

bersih, dan rapi 

  

9 Pengelolaan waktu Guru memulai dan 

mengakhiri proses 

pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang 

dijadwalkan 
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PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

NAMA SEKOLAH  : ..................................................................... 

NAMA GURU  : .................................................................... 

MATA PELAJARAN  : .................................................................... 

KELAS/ SEMESTER  : ................../................................................. 

TEMA/TOPIK  : ..................................................................... 

 

 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

A. Kegiatan 

Pendahuluan 
  

1. 

Melaksanakan 

kegiatan 

pendahuluan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Memberikan salam/ doa. 

Memberikan salam/doa dan 

memeriksa kehadiran siswa. 

Memberikan salam/ doa, memeriksa 

kehadiran siswa, dan kebersihan 

kelas. 

Memberikan salam/ doa, memeriksa 

kehadiran siswa, kebersihan kelas, 

dan menyiapkan pembelajaran. 

2. 
Menyampaikan 

bahan apersepsi 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tidak menyampaikan bahan 

apersepsi. 

Menyampaikan bahan apersepsi 

berupa materi pokok. 

Menyampaikan bahan apersepsi 

berupa materi sebelumnya. 

Menyampaikan bahan apersepsi  

dengan menunjukkan gambar, video 

benda, atau pertanyaan yang 

merangsang rasa ingin tahu 

3. 

Memotivasi siswa 

untuk melibatkan 

diri dalam  

pembelajaran 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Tidak memotivasi siswa 

Memotivasi  siswa dengan cara 

menyampaikan  keterkaitan materi 

dengan kehidupan atau manfaat 

materi.  

Memotivasi siswa dengan cara 

menyampaikan  keterkaitan materi 

dengan kehidupan dan gambaran 

kegiatan. 

Memotivasi siswa dengan cara 

menyampaikan  keterkaitan materi 

dengan kehidupan, gambaran 

kegiatan dan manfaat materi. 

Lampiran 3. Pedoman Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

4. 
Menyampaikan 

informasi/tujuan 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Tidak menyampaikan informasi 

pembelajaran. 

  Menyampaikan informasi 

pembelajaran dengan menyebutkan 

topik/materi pelajaran. 

  Menyampaikan informasi 

pembelajaran dengan menyebutkan 

KD atau indikator/tujuan. 

  Menyampaikan informasi 

pembelajaran dengan menyebutkan 

KD dan indikator/tujuan. 

B. Kegiatan Inti   

5. 

Penerapan 

Pendekatan 

Saintifik: 

1. Memfasilitasi 

siswa untuk   

mengamati. 

2. Memancing 

siswa untuk  

bertanya. 

3. Memfasilitasi 

siswa untuk 

mengumpulkan 

informasi  

4. Memfasilitasi 

siswa untuk 

mengasosiasi 

5. Memfasilitasi 

siswa untuk 

menyajikan 

6. Memfasilitasi 

siswa untuk 

menyimpulkan 

7. Memfasilitasi 

siswa untuk 

mencipta 

8. Memfasilitasi 

siswa 

mengembang-

kan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5-6 unsur 

Memenuhi 7-8 unsur 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

6. 

 

Menggunakan 

metode 

pembelajaran 

yang tepat, 

bervariasi, 

menyenangkan, 

memfasilitasi 

pendekatan 

saintifik, dan 

memfasilitasi 

siswa untuk 

mengembangkan 

karakter 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5 unsur 

7. 
Menggunakan 

sumber/media 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Menggunakan satu jenis sumber/ 

media kurang tepat. 

Menggunakan satu jenis sumber/ 

media yang tepat. 

Menggunakan lebih dari satu jenis 

sumber/media yang tepat. 

Menggunakan lebih dari satu jenis 

sumber/media yang tepat dan 

mengembangkan karakter siswa. 

8. 

Kegiatan 

pembelajaran 

yang interaktif, 

inspiratif, 

menantang, 

memotivasi, dan 

menyenangkan 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5 unsur 

9. 
Menguasai materi 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

3 

4 

Tidak menguasai materi 

pembelajaran. 

Kurang menguasai materi 

pembelajaran. 

Menguasai materi pembelajaran. 

Sangat menguasai materi 

pembelajaran. 

10. 

Interaksi guru 

dengan siswa, 

siswa dengan 

siswa 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tidak menciptakan interaksi guru 

dengan siswa. 

Menciptakan interaksi satu arah 

(guru-siswa). 

Menciptakan interaksi dua arah 

(Guru-Siswa,  Siswa-Guru). 

Menciptakan interaksi multiarah 

(Guru-Siswa, Siswa -Guru, Siswa –
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

Siswa). 

C. Kegiatan  Penutup 
  

11 

Dalam kegiatan 

penutup: 

a. Guru bersama 

siswa/sendiri 

membuat 

kesimpulan 

pelajaran 

b. Memberikan 

umpan balik 

c. Memberikan 

penilaian/tugas 

kepada siswa 

d. Menginformasi

kan rencana 

kegiatan 

pembelajaran 

untuk 

pertemuan 

berikutnya 

e. Mengucapkan 

salam/berdoa 

f. Memfasilitasi 

pengembangan 

karakter 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5-6 unsur 

D. Penilaian 

12 

Penilaian 

autentik yang di 

lakukan: 

a. tes/penugasan 

b. penilaian sikap 

c. penilaian 

kinerja 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

E. Peran guru dalam pembelajaran 

13 

Peran guru dalam 

pembelajaran 

a. Sebagai sumber 

belajar 

(menguasai 

materi) 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

b. Sebagai 

motivator 

(menjelaskan 

manfaat materi 

kepada siswa) 

c. Sebagai 

fasilitator 

(memanfaatkan 

berbagai sumber 

dan media 

belajar) 

d. Sebagai 

pembimbing 

(membimbing 

siswa yang 

mengalami 

kesulitan 

belajar) 

 

 

Jumlah skor 

perolehan 

.......  

 

 

Jumlah skor 

maksimum 

52  

 

 

Nilai = Jumlah skor perolehan x 100 %   =........ 

           Jumlah skor maksimum 

 

Kriteria Nilai (%) 

Baik 76-100 

Cukup 51-75 

Kurang 25-50 

 

 

CATATAN:................................................................................................................

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

.................................................................................................................................... 
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      Magelang…………………… 

   

Guru yang diobservasi     Observer 

 

 

 

…………………………….  …………… 

NIP. ………………………..  NIM 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala SMA …………………………… 

 

 

 

…………………………………………. 

NIP ………………………………………… 
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA GURU 

No Indikator Butir Soal 

1 
Keikutsertaan dalam seminar/pelatihan 

berkenaan dengan kurikulum 2013 

1 

2 Ketersediaan pedoman kurikulum 2013 2 

3 Penyusunan  RPP 3 

4 
Pengelolaan pembelajaran yang interaktif, 

inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan.  
4 

5 
Pengembangan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu 
 

6 Pemahaman mengenai pendekatan saintifik 5 

7 
Strategi/Metode pembelajaran untuk 

memfasilitasi pendekatan saintifik 
6 

8 
Kendala dalam pelaksanaan pendekatan 

saintifik 
7 

9 
Kendala yang dihadapi guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran 
8 

10 
Kendala yang dihadapi siswa dalam proses 

pembelajaran 
9 

11 Penggunaan media pembelajaran 10 

12 Penggunaan sumber belajar yang beragam 11 

13 
Pengaitan pembelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari 
12 

14 
Pelaksanaan kegiatan remedial dan 

pengayaan 
13 

15 
Penilaian pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan siswa 
14 

16 Pengembangan Karakter 15 

Lampiran 4. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Guru 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU 

MENGENAI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BIOLOGI DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

 

1. Apakah Ibu pernah mengikuti seminar/pelatihan mengenai kurikulum 2013? 

Jika “pernah”, bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana hasilnya? 

Jika “belum”, apa alasannya? 

2. Apakah Ibu memiliki pedoman kurikulum 2013? 

Jika “iya” apakah Ibu sudah memahami konsep tentang kurikulum 2013? 

3. Bagaimana cara Ibu dalam membuat RPP? Apakah Ibu memiliki kendala 

dalam pembuatan RPP? 

Jika “iya” kendala apa yang Ibu alami dalam pembuatan RPP? 

4. Bagaimana Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar tercipta pembelajaran 

yang interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan? 

5. Apakah Ibu sudah mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

siswa secara terpadu? Jika sudah bagaimana caranya? Jika belum apa 

kendalanya? 

6. Apakah Ibu sudah memahami mengenai karakteristik pendekatan saintifik 

dalam kurikulum 2013? 

7. Strategi/Metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan untuk memfasilitasi siswa 

dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik? 

8. Bagaimana kendala yang Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik? 

9. Apa yang menjadi kendala Ibu dalam proses pembelajaran? 

10. Apa yang menjadi kendala siswa dalam proses pembelajaran? 

11. Apakah Ibu senantiasa menggunakan media pembelajaran dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas? 

Jika “iya”, pelaksanaannya seperti apa? 

Jika “tidak/belum”, apa kendala/alsannya? 

12. Apakah Ibu menggunakan sumber belajar yang beragam dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas? 

Jika “iya”, biasanya mengggunakan sumber belajar apa saja? 

Jika “tidak/belum”, apa alasan/kendalanya? 

13. Apakah Ibu mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan sehari-

hari? Bagaimana contohnya? 

14. Apakah Ibu mengadakan remedial dan pengayaan? 

Jika “tidak/belum” apa kendalanya? 

15. Bagaimana penilaian yang Ibu lakukan untuk menilai pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan siswa? 

16. Bagaimana Ibu mengembangkan karakter pada siswa? 

 

 

 

Lampiran 5. Pedoman Wawancara Guru 
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

 

No Indikator Butir Soal 

1 

Perasaan senang dan termotivasi dalam 

pembelajaran Biologi Biologi 

1 

2 Kendala dalam pembelajaran Biologi 2 

3 Cara mengajar guru 3 

4 Media pembelajaran yang digunakan guru 4 

5 Pelaksanaan pendekatan saintifik 5,6,7,8,9,10, dan11 

6 Penanaman karakter oleh guru 12 

7 Karakter yang dimiliki siswa 13 

8 

Pengaitan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari hari 
14 

9 Harapan mengenai pembelajaran Biologi 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6. Kisi-kisi Wawancara Siswa 
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

MENGENAI PEMBELAJARAN BIOLOGI 

 

1. Apakah Anda senang dan termotivasi dalam pembelajaran Biologi? 

2. Apakah Anda memiliki kendala dalam pembelajaran Biologi? Jika “iya” apa 

kendala Anda? 

3. Bagaimana menurut Anda mengenai cara mengajar guru? 

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

media yang digunakan guru? Apakah sudah cukup membuat Anda memahami 

materi? 

5. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk melakukan pengamatan? 

Bagaimana caranya? 

6. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk mengajukan pertanyaan? 

Bagaimana caranya? 

7. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk mencari 

informasi/mengumpulkan informasi dari berbagai sumber? Bagaimana 

caranya? 

8. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk menganalisis suatu informasi? 

Bagaimana caranya? 

9. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk mengkomunikasikan hasil suatu 

tugas atau permasalahan? Bagaimana caranya? 

10. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk memberikan kesimpulan 

terhadap suatu tugas yang telah Anda kerjakan? Bagaimana caranya? 

11. Apakah guru sudah memfasilitasi Anda untuk menciptakan karya/produk 

dalam proses pembelajaran? Bagaimana caranya? 

12. Bagaimana contoh sikap teladan yang ditunjukkan oleh guru dalam 

pembelajaran Biologi? 

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

karakter tanggung jawab, apakah Anda sudah mengerjakan semua tugas 

dengan rasa penuh tanggung jawab? Untuk karakter religius, apakah Anda 

selalu berdoa sebelum melaksanakan sesuatu? Untuk karakter disiplin, apakah 

Anda tidak pernah terlambat masuk sekolah atau kelas? 

14. Apakah guru sudah mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 

sehari-hari? 

15. Apa harapan Anda kedepannya mengenai pembelajaran Biologi? 

 

 

 

 

  

 

Lampiran 7. Pedoman Wawancara Siswa 
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CONTOH HASIL ANALISIS RPP 

 

 

NAMA SEKOLAH  : SMA Negeri 1 Magelang 

NAMA GURU  : Dra. Dwi Purwanti, M.Pd. 

MATA PELAJARAN  : Biologi 

KELAS/ SEMESTER  : X MIPA / II 

TEMA/TOPIK  : Animalia 

 

 

No. Aspek yang Diamati Skor Deskripsi 

A. Identitas Mata Pelajaran 

1. 

Identitas RPP memuat: 

a. Satuan pendidikan 

b. Mata pelajaran 

c. Kelas dan semester 

d. Materi pokok 

e. Alokasi waktu 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

Memenuhi 5 unsur 

B. Perumusan Indikator   

2 

Perumusan indikator: 

a. Menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat 

diukur 

b. Mencakup tingkat 

pencapaian kompetensi dan 

materi pembelajaran 

c. Mencakup kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

3. 

Tujuan pembelajaran: 

a. menggambarkan proses dan 

hasil 

b. menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat 

diamati dan diukur 

c. mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

Lampiran 8. Contoh hasil Analisis RPP 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 
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No. Aspek yang Diamati Skor Deskripsi 

D. Materi Pembelajaran 

4. 

Materi pembelajaran memuat: 

a. Fakta 

b. Konsep 

c. Prinsip 

d. Prosedur 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

5. 

Media Pembelajaran: 

a. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Memfasilitasi siswa 

menerapkan pendekatan 

saintifik  

c. Memudahkan siswa 

menguasai materi pelajaran  

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

6. 

Penggunaan Metode dan 

Model Pembelajaran: 

a. Bervariasi 

b. Menyenangkan 

c. Memfasilitasi pendekatan 

saintifik 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

G. Skenario Pembelajaran 

7. 

Kegiatan pendahuluan memuat 

: 

a. pemberian salam 

b. apersepsi dan motivasi 

belajar 

c. menyebutkan tujuan 

pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan 

dicapai 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

8. 

Kegiatan inti memuat 

pendekatan saintifik, 

diantaranya terdapat kegiatan: 

a. Mengamati 

b. Menanya 

c. Mencoba/mengumpulkan 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5-6 unsur 

Memenuhi 7-8 unsur 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 
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No. Aspek yang Diamati Skor Deskripsi 

informasi 

d. Menalar/mengasosiasi 

e. Mengkomunikasikan 

f. Menyimpulkan 

g. Mencipta 

h. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

9. 

Kegiatan akhir memuat: 

a. refleksi/kesimpulan 

b. umpan balik terhadap 

proses dan hasil 

pembelajaran 

c. kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual 

maupun kelompok 

d. mengakomodasi 

pengembangan karakter. 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

H. Penilaian 

10. 

Penilaian autentik yang 

digunakan: 

a. tes/ulangan 

b. penilaian sikap/karakter 

c. penilaian kinerja 

d. portofolio 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

 

 
Jumlah skor perolehan 32  

 

 
Jumlah skor maksimum 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 
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Nilai = Jumlah skor perolehan x 100 %   = 80% 

           Jumlah skor maksimum 

 

 

Kriteria Nilai (%) 

Baik 76-100 

Cukup 51-75 

Kurang 25-50 

 

 

CATATAN: Secara umum RPP yang telah disusun guru sesuai dengan RPP yang 

diharapkan kurikulum 2013. Namun demikian, perlu diperhatikan 

mengenai rumusan indikator dan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

       Magelang…………………… 

 

Guru yang diobservasi     Observer 

 

 

…………………………..  …………… 

NIP. ……………………….  NIM 

 

 

Mengetahui 

Kepala SMA ………………………… 

 

 

 

…………………………………... 

NIP …………………………………………. 
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CONTOH HASIL ANALISIS RPP 

 

 

NAMA SEKOLAH  : SMA Negeri 2 Magelang 

NAMA GURU  : Sri Lestari, S.Pd. 

MATA PELAJARAN  : Biologi 

KELAS/ SEMESTER  : X MIPA 1 / II 

TEMA/TOPIK  : Ekosistem 

 

 

 

 

No. Aspek yang Diamati Skor Deskripsi 

A. Identitas Mata Pelajaran 

1. 

Identitas RPP memuat: 

a. Satuan pendidikan 

b. Mata pelajaran 

c. Kelas dan semester 

d. Materi pokok 

e. Alokasi waktu 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

Memenuhi 5 unsur 

B. Perumusan Indikator   

2 

Perumusan indikator: 

a. Menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat 

diukur 

b. Mencakup tingkat 

pencapaian kompetensi dan 

materi pembelajaran 

c. Mencakup kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

3. 

Tujuan pembelajaran: 

a. menggambarkan proses dan 

hasil 

b. menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat 

diamati dan diukur 

c. mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 
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No. Aspek yang Diamati Skor Deskripsi 

D. Materi Pembelajaran 

4. 

Materi pembelajaran memuat: 

a. Fakta 

b. Konsep 

c. Prinsip 

d. Prosedur 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

5. 

Media Pembelajaran: 

a. Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

b. Memfasilitasi siswa 

menerapkan pendekatan 

saintifik  

c. Memudahkan siswa 

menguasai materi pelajaran  

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

6. 

Penggunaan Metode dan 

Model Pembelajaran: 

a. Bervariasi 

b. Menyenangkan 

c. Memfasilitasi pendekatan 

saintifik 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

G. Skenario Pembelajaran 

7. 

Kegiatan pendahuluan memuat 

: 

a. pemberian salam 

b. apersepsi dan motivasi 

belajar 

c. menyebutkan tujuan 

pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan 

dicapai 

d. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

1 

2 

3 

4 

 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

8. 

Kegiatan inti memuat 

pendekatan saintifik, 

diantaranya terdapat kegiatan: 

a. Mengamati 

b. Menanya 

c. Mencoba/mengumpulkan 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5-6 unsur 

Memenuhi 7-8 unsur 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 
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No. Aspek yang Diamati Skor Deskripsi 

informasi 

d. Menalar/mengasosiasi 

e. Mengkomunikasikan 

f. Menyimpulkan 

g. Mencipta 

h. Mengakomodasi 

pengembangan karakter 

9. 

Kegiatan akhir memuat: 

a. refleksi/kesimpulan 

b. umpan balik terhadap 

proses dan hasil 

pembelajaran 

c. kegiatan tindak lanjut 

dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual 

maupun kelompok 

d. mengakomodasi 

pengembangan karakter. 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

H. Penilaian 

10. 

Penilaian autentik yang 

digunakan: 

a. tes/ulangan 

b. penilaian sikap/karakter 

c. penilaian kinerja 

d. portofolio 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur 

 

 
Jumlah skor perolehan 34  

 

 
Jumlah skor maksimum 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 
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Nilai = Jumlah skor perolehan x 100 %   = 85% 

           Jumlah skor maksimum 

 

 

Kriteria Nilai (%) 

Baik 76-100 

Cukup 51-75 

Kurang 25-50 

 

 

 

CATATAN: RPP yang disusun sudah baik. Namun, perlu diperhatikan mengenai 

perumusan indikator dan tujuan pembelajaran serta perlu dituliskan 

kompetensi intinya. 

 

 

 

 

 

       Magelang…………………… 

 

Guru yang diobservasi     Observer 

 

 

…………………………..  …………… 

NIP. ……………………….  NIM 

 

 

Mengetahui 

Kepala SMA ………………………… 

 

 

 

…………………………………... 

NIP …………………………………………. 
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CONTOH HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN 

(PENGELOLAAN KELAS) 

 

NAMA SEKOLAH  : SMA Negeri 1 Magelang 

NAMA GURU  : Dra. Dwi Purwanti, M.Pd. 

MATA PELAJARAN  : Biologi 

KELAS/ SEMESTER  : X MIPA 3 / II 

TEMA/TOPIK  : Molluska 

 

 

No Aspek yang Diamati Indikator Check List (v) 

1 Pengaturan tempat duduk 

siswa 

Guru menyesuaikan 

pengaturan tempat duduk 

siswa sesuai dengan 

tujuan dan karakteristik 

proses pembelajaran 

Ya Tidak 

 V 

2 Volume dan intonasi suara 

guru 

Volume dan intonasi 

suara guru dalam proses 

pembelajaran dapat 

didengar dengan baik 

V  

3 Penggunaan kata-kata Guru menggunakan kata-

kata dengan santun, 

lugas, dan mudah 

dimengerti oleh siswa 

V  

4 Penyesuaian materi 

pembelajaran 

Guru menyesuaikan 

materi pembelajaran 

dengan kecepatan dan 

kemampuan belajar 

siswa 

 V 

5 Penciptaan suasana tertib, 

disiplin, nyaman dalam 

proses pembelajaran 

Guru menciptakan 

ketertiban, kedisiplinan, 

kenyamanan, dan 

keselamatan dalam 

menyelenggarakan 

proses pembelajaran 

V  

6 Penguatan dan pemberian 

umpan balik 

Guru memberikan 

penguatan dan umpan 

balik terhadap respon dan 

hasil belajar siswa 

selama proses 

 V 

Lampiran 9. Contoh Hasil Observasi Pembelajaran SMA N 1 Magelang 
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pembelajaran 

berlangsung 

7 Mendorong dan 

menghargai siswa untuk 

bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

Guru mendorong dan 

menghargai siswa untuk 

bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 V 

8 Penampilan guru Guru berpakaian sopan, 

bersih, dan rapi 

V  

9 Pengelolaan waktu Guru memulai dan 

mengakhiri proses 

pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang 

dijadwalkan 

V  
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CONTOH HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

NAMA SEKOLAH  : SMA Negeri 1 Magelang 

NAMA GURU  : Dra. Dwi Purwanti, M.Pd. 

MATA PELAJARAN  : Biologi 

KELAS/ SEMESTER  : X MIPA 3 / II 

TEMA/TOPIK  : Molluska 

 

 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

D. Kegiatan 

Pendahuluan 
  

1. 

Melaksanakan 

kegiatan 

pendahuluan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Memberikan salam/ doa. 

Memberikan salam/doa dan 

memeriksa kehadiran siswa. 

Memberikan salam/ doa, memeriksa 

kehadiran siswa, dan kebersihan 

kelas. 

Memberikan salam/ doa, memeriksa 

kehadiran siswa, kebersihan kelas, 

dan menyiapkan pembelajaran. 

2. 
Menyampaikan 

bahan apersepsi 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tidak menyampaikan bahan 

apersepsi. 

Menyampaikan bahan apersepsi 

berupa materi pokok. 

Menyampaikan bahan apersepsi 

berupa materi sebelumnya. 

Menyampaikan bahan apersepsi  

dengan menunjukkan gambar, video 

benda, atau pertanyaan yang 

merangsang rasa ingin tahu 

3. 

Memotivasi siswa 

untuk melibatkan 

diri dalam  

pembelajaran 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Tidak memotivasi siswa 

Memotivasi  siswa dengan cara 

menyampaikan  keterkaitan materi 

dengan kehidupan atau manfaat 

materi.  

Memotivasi siswa dengan cara 

menyampaikan  keterkaitan materi 

dengan kehidupan dan gambaran 

kegiatan. 

Memotivasi siswa dengan cara 

menyampaikan  keterkaitan materi 

dengan kehidupan, gambaran 

kegiatan dan manfaat materi. 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

4. 
Menyampaikan 

informasi/tujuan 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Tidak menyampaikan informasi 

pembelajaran. 

  Menyampaikan informasi 

pembelajaran dengan menyebutkan 

topik/materi pelajaran. 

  Menyampaikan informasi 

pembelajaran dengan menyebutkan 

KD atau indikator/tujuan. 

  Menyampaikan informasi 

pembelajaran dengan menyebutkan 

KD dan indikator/tujuan. 

E. Kegiatan Inti   

5. 

Penerapan 

Pendekatan 

Saintifik: 

1. Memfasilitasi 

siswa untuk   

mengamati. 

2. Memancing 

siswa untuk  

bertanya. 

3. Memfasilitasi 

siswa untuk 

mengumpulkan 

informasi  

4. Memfasilitasi 

siswa untuk 

mengasosiasi 

5. Memfasilitasi 

siswa untuk 

menyajikan 

6. Memfasilitasi 

siswa untuk 

menyimpulkan 

7. Memfasilitasi 

siswa untuk 

mencipta 

8. Memfasilitasi 

siswa 

mengembang-

kan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5-6 unsur 

Memenuhi 7-8 unsur 
√ 

√ 

√ 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

6. 

 

Menggunakan 

metode 

pembelajaran 

yang tepat, 

bervariasi, 

menyenangkan, 

memfasilitasi 

pendekatan 

saintifik, dan 

memfasilitasi 

siswa untuk 

mengembangkan 

karakter 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5 unsur 

7. 
Menggunakan 

sumber/media 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Menggunakan satu jenis sumber/ 

media kurang tepat. 

Menggunakan satu jenis sumber/ 

media yang tepat. 

Menggunakan lebih dari satu jenis 

sumber/media yang tepat. 

Menggunakan lebih dari satu jenis 

sumber/media yang tepat dan 

mengembangkan karakter siswa. 

8. 

Kegiatan 

pembelajaran 

yang interaktif, 

inspiratif, 

menantang, 

memotivasi, dan 

menyenangkan 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5 unsur 

9. 
Menguasai materi 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

3 

4 

Tidak menguasai materi 

pembelajaran. 

Kurang menguasai materi 

pembelajaran. 

Menguasai materi pembelajaran. 

Sangat menguasai materi 

pembelajaran. 

10. 

Interaksi guru 

dengan siswa, 

siswa dengan 

siswa 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tidak menciptakan interaksi guru 

dengan siswa. 

Menciptakan interaksi satu arah 

(guru-siswa). 

Menciptakan interaksi dua arah 

(Guru-Siswa,  Siswa-Guru). 

Menciptakan interaksi multiarah 

(Guru-Siswa, Siswa -Guru, Siswa –

√ 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

Siswa). 

F. Kegiatan  Penutup 
  

11 

Dalam kegiatan 

penutup: 

a. Guru bersama 

siswa/sendiri 

membuat 

kesimpulan 

pelajaran 

b. Memberikan 

umpan balik 

c. Memberikan 

penilaian/tugas 

kepada siswa 

d. Menginformasi

kan rencana 

kegiatan 

pembelajaran 

untuk 

pertemuan 

berikutnya 

e. Mengucapkan 

salam/berdoa 

f. Memfasilitasi 

pengembangan 

karakter 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5-6 unsur 

D. Penilaian 

12 

Penilaian 

autentik yang di 

lakukan: 

a. tes/penugasan 

b. penilaian sikap 

c. penilaian 

kinerja 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

E. Peran guru dalam pembelajaran 

13 

Peran guru dalam 

pembelajaran 

a. Sebagai sumber 

belajar 

(menguasai 

materi) 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur √ 

√ 

√ 



104 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

b. Sebagai 

motivator 

(menjelaskan 

manfaat materi 

kepada siswa) 

c. Sebagai 

fasilitator 

(memanfaatkan 

berbagai sumber 

dan media 

belajar) 

d. Sebagai 

pembimbing 

(membimbing 

siswa yang 

mengalami 

kesulitan 

belajar) 

 

 

Jumlah skor 

perolehan 

25  

 

 

Jumlah skor 

maksimum 

52  

 

 

Nilai = Jumlah skor perolehan x 100 %   = 48,1% 

           Jumlah skor maksimum 

 

Kriteria Nilai (%) 

Baik 76-100 

Cukup 51-75 

Kurang 25-50 

 

 

 

CATATAN: Guru masih menggunakan metode konvensional, yaitu Ceramah. 

Siswa terlihat tenang dalam pembelajaran, tetapi kurang 

termotivasi. Pendekatan saintifik belum berjalan optimal. 

 

 

 

 

√ 
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      Magelang…………………… 

   

Guru yang diobservasi     Observer 

 

 

 

…………………………….  …………… 

NIP. ………………………..  NIM 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala SMA …………………………… 

 

 

 

…………………………………………. 

NIP ………………………………………… 
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CONTOH HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN 

(PENGELOLAAN KELAS) 

 

NAMA SEKOLAH  : SMA Negeri 2 Magelang 

NAMA GURU  : Sri Lestari, S.Pd. 

MATA PELAJARAN  : Biologi 

KELAS/ SEMESTER  : X MIPA 1 / II 

TEMA/TOPIK  : Komponen Ekosistem 

 

 

No Aspek yang Diamati Indikator Check List (v) 

1 Pengaturan tempat duduk 

siswa 

Guru menyesuaikan 

pengaturan tempat duduk 

siswa sesuai dengan 

tujuan dan karakteristik 

proses pembelajaran 

Ya Tidak 

 V 

2 Volume dan intonasi suara 

guru 

Volume dan intonasi 

suara guru dalam proses 

pembelajaran dapat 

didengar dengan baik 

V  

3 Penggunaan kata-kata Guru menggunakan kata-

kata dengan santun, 

lugas, dan mudah 

dimengerti oleh siswa 

V  

4 Penyesuaian materi 

pembelajaran 

Guru menyesuaikan 

materi pembelajaran 

dengan kecepatan dan 

kemampuan belajar 

siswa 

V  

5 Penciptaan suasana tertib, 

disiplin, nyaman dalam 

proses pembelajaran 

Guru menciptakan 

ketertiban, kedisiplinan, 

kenyamanan, dan 

keselamatan dalam 

menyelenggarakan 

proses pembelajaran 

V  

6 Penguatan dan pemberian 

umpan balik 

Guru memberikan 

penguatan dan umpan 

balik terhadap respon dan 

hasil belajar siswa 

 V 

Lampiran 10. Contoh Hasil Observasi Pembelajaran SMA N 2 Magelang 
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selama proses 

pembelajaran 

berlangsung 

7 Mendorong dan 

menghargai siswa untuk 

bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

Guru mendorong dan 

menghargai siswa untuk 

bertanya dan 

mengemukakan pendapat 

 V 

8 Penampilan guru Guru berpakaian sopan, 

bersih, dan rapi 

V  

9 Pengelolaan waktu Guru memulai dan 

mengakhiri proses 

pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang 

dijadwalkan 

 V 
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CONTOH HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN 

 

NAMA SEKOLAH  : SMA Negeri 2 Magelang 

NAMA GURU  : Sri Lestari, S.Pd. 

MATA PELAJARAN  : Biologi 

KELAS/ SEMESTER  : X MIPA 1 / II 

TEMA/TOPIK  : Komponen Ekosistem 

 

 

No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

A. Kegiatan 

Pendahuluan 
  

1. 

Melaksanakan 

kegiatan 

pendahuluan 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Memberikan salam/ doa. 

Memberikan salam/doa dan 

memeriksa kehadiran siswa. 

Memberikan salam/ doa, memeriksa 

kehadiran siswa, dan kebersihan 

kelas. 

Memberikan salam/ doa, memeriksa 

kehadiran siswa, kebersihan kelas, 

dan menyiapkan pembelajaran. 

2. 
Menyampaikan 

bahan apersepsi 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tidak menyampaikan bahan 

apersepsi. 

Menyampaikan bahan apersepsi 

berupa materi pokok. 

Menyampaikan bahan apersepsi 

berupa materi sebelumnya. 

Menyampaikan bahan apersepsi  

dengan menunjukkan gambar, video 

benda, atau pertanyaan yang 

merangsang rasa ingin tahu 

3. 

Memotivasi siswa 

untuk melibatkan 

diri dalam  

pembelajaran 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Tidak memotivasi siswa 

Memotivasi  siswa dengan cara 

menyampaikan  keterkaitan materi 

dengan kehidupan atau manfaat 

materi.  

Memotivasi siswa dengan cara 

menyampaikan  keterkaitan materi 

dengan kehidupan dan gambaran 

kegiatan. 

Memotivasi siswa dengan cara 

menyampaikan  keterkaitan materi 

dengan kehidupan, gambaran 

kegiatan dan manfaat materi. 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

4. 
Menyampaikan 

informasi/tujuan 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Tidak menyampaikan informasi 

pembelajaran. 

  Menyampaikan informasi 

pembelajaran dengan menyebutkan 

topik/materi pelajaran. 

  Menyampaikan informasi 

pembelajaran dengan menyebutkan 

KD atau indikator/tujuan. 

  Menyampaikan informasi 

pembelajaran dengan menyebutkan 

KD dan indikator/tujuan. 

B. Kegiatan Inti   

5. 

Penerapan 

Pendekatan 

Saintifik: 

a. Memfasilitasi 

siswa untuk   

mengamati. 

b. Memancing 

siswa untuk  

bertanya. 

c. Memfasilitasi 

siswa untuk 

mengumpulkan 

informasi  

d. Memfasilitasi 

siswa untuk 

mengasosiasi 

e. Memfasilitasi 

siswa untuk 

menyajikan 

f. Memfasilitasi 

siswa untuk 

menyimpulkan 

g. Memfasilitasi 

siswa untuk 

mencipta 

h. Memfasilitasi 

siswa 

mengembang-

kan karakter 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5-6 unsur 

Memenuhi 7-8 unsur 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

6. 

 

Menggunakan 

metode 

pembelajaran 

yang tepat, 

bervariasi, 

menyenangkan, 

memfasilitasi 

pendekatan 

saintifik, dan 

memfasilitasi 

siswa untuk 

mengembangkan 

karakter 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5 unsur 

7. 
Menggunakan 

sumber/media 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Menggunakan satu jenis sumber/ 

media kurang tepat. 

Menggunakan satu jenis sumber/ 

media yang tepat. 

Menggunakan lebih dari satu jenis 

sumber/media yang tepat. 

Menggunakan lebih dari satu jenis 

sumber/media yang tepat dan 

mengembangkan karakter siswa. 

8. 

Kegiatan 

pembelajaran 

yang interaktif, 

inspiratif, 

menantang, 

memotivasi, dan 

menyenangkan 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5 unsur 

9. 
Menguasai materi 

pembelajaran 

1 

 

2 

 

3 

4 

Tidak menguasai materi 

pembelajaran. 

Kurang menguasai materi 

pembelajaran. 

Menguasai materi pembelajaran. 

Sangat menguasai materi 

pembelajaran. 

10. 

Interaksi guru 

dengan siswa, 

siswa dengan 

siswa 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tidak menciptakan interaksi guru 

dengan siswa. 

Menciptakan interaksi satu arah 

(guru-siswa). 

Menciptakan interaksi dua arah 

(Guru-Siswa,  Siswa-Guru). 

Menciptakan interaksi multiarah 

(Guru-Siswa, Siswa -Guru, Siswa –
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

Siswa). 

C. Kegiatan  Penutup 
  

11 

Dalam kegiatan 

penutup: 

a. Guru bersama 

siswa/sendiri 

membuat 

kesimpulan 

pelajaran 

b. Memberikan 

umpan balik 

c. Memberikan 

penilaian/tugas 

kepada siswa 

d. Menginformasi

kan rencana 

kegiatan 

pembelajaran 

untuk 

pertemuan 

berikutnya 

e. Mengucapkan 

salam/berdoa 

f. Memfasilitasi 

pengembangan 

karakter 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1-2 unsur 

Memenuhi 3-4 unsur 

Memenuhi 5-6 unsur 

D. Penilaian 

12 

Penilaian 

autentik yang di 

lakukan: 

a. tes/penugasan 

b. penilaian sikap 

c. penilaian 

kinerja 

1 

2 

3 

4 

Tidak memenuhi semua unsur 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

E. Peran guru dalam pembelajaran 

13 

Peran guru dalam 

pembelajaran 

a. Sebagai sumber 

belajar 

(menguasai 

materi) 

1 

2 

3 

4 

Memenuhi 1 unsur 

Memenuhi 2 unsur 

Memenuhi 3 unsur 

Memenuhi 4 unsur √ 

√ 

√ 
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No 
Aspek yang 

Diamati 
Skor Deskripsi 

b. Sebagai 

motivator 

(menjelaskan 

manfaat materi 

kepada siswa) 

c. Sebagai 

fasilitator 

(memanfaatkan 

berbagai sumber 

dan media 

belajar) 

d. Sebagai 

pembimbing 

(membimbing 

siswa yang 

mengalami 

kesulitan 

belajar) 

 

 

Jumlah skor 

perolehan 

35  

 

 

Jumlah skor 

maksimum 

52  

 

 

Nilai = Jumlah skor perolehan x 100 %   = 67,3% 

           Jumlah skor maksimum 

 

Kriteria Nilai (%) 

Baik 76-100 

Cukup 51-75 

Kurang 25-50 

 

 

CATATAN: Pelaksanaan pembelajaran telah memfasilitasi pendekatan saintifik. 

Siswa terlihat aktif dan guru lebih berperan sebagai fasilitator. 

Namun, pembelajaran tidak diakhiri tepat waktu. 

 

 

 

 

 

√ 

√ 
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      Magelang…………………… 

   

Guru yang diobservasi     Observer 

 

 

 

…………………………….  …………… 

NIP. ………………………..  NIM 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala SMA …………………………… 

 

 

 

…………………………………………. 

NIP ………………………………………… 
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Lampiran 11. Contoh Catatan Lapangan Observasi Pembelajaran 

 

Catatan Lapangan Pengamatan Proses Pembelajaran 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Magelang 

Kelas   : X MIPA 3 

Waktu   : Kamis, 27 Maret 2014 

Pengamatan Ke : 1 

 

Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. Setelah itu guru 

mempresensi siswa dengan memanggil nama siswa satu persatu, selanjutnya, guru 

membacakan hasil ulangan tengah semester (UTS) siswa. Guru melanjutkan 

materi pembelajaran dengan memberikan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa mengenai ciri-ciri dan contoh hewan molluska. Beberapa 

siswa tampak menjawab pertanyaan dari guru, tetapi belum ada siswa yang berani 

mengajukan pertanyaan. Guru selanjutnya menjelaskan materi secara ceramah 

dengan bantuan media power point dan beberapa buku paket. Beberapa siswa 

terlihat memperhatikan penjelasan dari guru, tetapi ada juga siswa yang berbicara 

dengan siswa yang lain sehingga tidak memperhatikan penjelasan guru. Guru 

terlihat menguasai pembelajaran, tetapi masih sering terpancang buku teks untuk 

menjelaskan istilah-istilah pada materi animalia dan belum mampu memuat siswa 

aktif. Interaksi cenderung satu arah, yaitu dari guru ke siswa sehingga suasana 

kurang menantang dan cenderung monoton karena hingga waktu habis, tidak 

nampak variasi-variasi yang dilakukan guru. Pada kegiatan akhir guru menutup 

pembelajaran dengan salam. 
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Catatan Lapangan Pengamatan Proses Pembelajaran 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 2 Magelang 

Kelas   : X MIPA 1 

Waktu   : Selasa, 1 April 2014 

Pengamatan Ke : 1 

 

Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengecek kehadiran siswa. Guru 

memulai pembelajaran dengan menyampaikan pokok bahasan yang baru, yaitu 

ekosistem. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Beberapa siswa 

berani menjawab pertanyaan dari guru secara individu. Guru memberikan 

penjelasan awal mengenai materi yang akan dipelajari oleh siswa. Guru 

menjelaskan dengan penuh semangat dan sangat menguasai materi. Setelah 

memberikan sedikit penjelasan mengenai materi, guru membagi siswa menjadi 8 

kelompok dan kemudian membagi lembar kerja peserta didik untuk melakukan 

kegiatan pengamatan komponen ekosistem di luar kelas. Siswa melakukan 

kegiatan pengamatan komponen ekosistem di luar kelas dengan arahan dan 

bimbingan dari guru. Setiap kelompok terlihat aktif dan antuasias dalam 

melakukan kegiatan di luar kelas. Suasana pembelajaran terasa menyenangkan, 

memitivasi, menantang, interaktif, dan inspiratif.  Setelah mealakukan kegiatan di 

luar kelas, siswa kembali ke kelas untuk melakukan diskusi mengenai apa yang 

telah didapatkan selama praktikum. Guru membimbing setiap kelompok siswa 

dalam kegiatan diskusi. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

Setelah kelompok siswa melakukan presentasi, guru mempersilakan siswa yang 

lain untuk bertanya, menanggapi atau memberikan tambahan. Guru juga 

memberikan pertanyaan atau tambahan penjelasan kepada siswa yang melakukan 

presentasi. Suasana kelas menjadi interaktif dan multiarah. Pengelolaan waktu 

yang dilakukan guru kurang baik. Jam pembelajaran selesai, tetapi guru tetap 

melanjutkan pembeajaran hingga presentasi seleseai. Guru mengakhiri 

pembelajaran tanpa mengucapkan salam. 
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Hasil Wawancara Guru Biologi SMA Negeri 1 Magelang 

1. Iya pernah, di sekolah. Seminar seperti In House Training. Sekolah 

mengundang instruktur nasional. Dipaparkan tentang kurikulum 2013 seperti 

penilaian kemudian proses pembelajarannya. 

2. Pedomannya ya fotokopian dari Jakarta tentang silabus karena yang lain 

belum ada. Kalau peraturan menteri di internet ada tinggal mendownload 

tetapi belum sempat mendownload. 

3. RPP dibuat secara tim dari MGMP Biologi sekolah. Kendalanya perlu waktu 

yang lebih karena ada beberapa yang diubah, seperti perincian materi fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur. 

4. Ya seperti pembelajaran kooperatif dan praktikum tetapi tergantung 

materinya sehingga tidak dilakukan pada setiap materi dan setiap pertemuan 

yang terpanting sudah dicoba. 

5.  Saya berusaha melakukan hal tersebut, misalnya dengan kegiatan kelompok 

kemudian presentasi. Kendalanya terutama waktu, jika semua dilakukan 

seperti itu tidak akan cukup karena waktunya sangat terbatas. 

6. Ya saya sudah melakukan dan memahami pendekatan saintifik.  

7. Menggunakan metode praktikum dan kooperatif seperti grup investigasi. 

8. Kendala dalam proses pembelajaran saya kira memerlukan waktu yang lama. 

Selain itu evaluasi juga agak sulit terutama sikap, harus berkonsultasi guru 

lain ketika menilai sikap. 

9. Kendala dalam menggunakan pendekatan saintifik saya rasa tidak ada tapi ya 

itu tadi membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak di setiap pertemuan 

menggunakan pendekatan saintifik. Bagusnya, siswa menjadi lebih kreatif 

tetapi jika dijelaskan temannya sendiri saya rasa kurang mantab 

10. Siswa kurang memahami materi jika yang menyampaikan temannya sendiri 

11. Media yang digunakan ppt, gambar, spesimen pernah juga. 

12. Sumber belajar dari buku, internet, lingkungan, dan laboratorium. 

13. Materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari misalnya hewan yang 

bisa dimakan manusia, hewan yang mengganggu manusia, kemudian 

tumbuhan juga seperti itu. 

14. Ya saya sudah melakukan remedial bagi siswa yang belum tuntas dan 

pengayaan bagi siswa yang sudah tuntas. 

15. Untuk penilaian afektif dan psikomotorik melakukan observasi, observasi 

kinerja ketika praktikum dan observasi sikap. Penilaian kognitif seperti tes 

atau ulangan 

16. Saling konsultasi dengan guru lain. Bisa melalui kerja kelompok, selain itu 

ketakwaan dengan berdoa. 

 

 

 

 

 

Lampiran 12. Hasil Wawancara Guru Biologi SMA N 1 Magelang 
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Wawancara Guru Biologi SMA Negeri 2 Magelang 

1. Iya sudah di sekolah. Yang disampaikan pembuatan RPP, alat peraga, 

penilaian, kemudian pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 dan berlatih 

melalui microteaching.  

2. Pedoman kurikulum 2103 dari pemerintah seperti peraturan menteri 

pendidikan. Buku kurikulum 2013 dari sekolah karena dari pemerintah belum 

ada. Saya sudah paham sedikit. 

3. Pembuatan RPP dilakukan secara mandiri karena belum semua sekolah 

menerapkan kurikulum 2013. Kendalanya RPP kurikulum selalu diawali 

dengan diamati, kemudian anak bertanya sehingga anak yang menemukan 

dulu konsepnya kalau di KTSP guru yang memberikan dulu. Kemudian 

dalam bahasa seperti istilah-istilahnya. 

4. Kita bisa pembelajaran luar sekolah, kemudian kita harus banyak 

memberikan pertanyaan supaya anak tergugah untuk mengemukakan 

pendapatnya 

5. Saya upayakan. Caranya tadi setelah mengamati kemudian membuat laporan 

dan anak-anak bisa mempresentasikan di depan. 

6. Iya sudah, apalagi kalau Biologi itu sudah sejak lama ada pendekatan saintifik 

sehingga anak-anak lebih terpacu dibanding ceramah saja 

7. Biasanya kita memberikan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita 

sehingga yang mengarah ke pojok bahasan. Saya mengupayakan pada setiap 

pertemuan menggunakan pendekatan saintifik. 

8. Kendala yang dialami itu keberanian anak-anak untuk mengemukakan 

pendapatnya masih sulit kita pancing-pancing jadi kita harus pandai-

pandainya agar anak mau. 

9. Kendalanya karakteristik anak yang heterogen, ada anak yang antusias, ada 

anak yang pasif tetapi dengan adanya anak-anak yang aktif mereka akan 

terpacu. 

10. Kendala anak dalam pembelajaran misalnya anak yang pasif sulit untuk 

berani mengemukan pendapatnya 

11. LCD, power point, buku, alam, dan spesiemn. 

12. Sumber belajar yaitu buku-buku dan lingkungan sekolah. 

13. Contohnya ekosistem, disini kan ada kolam dan taman nanti anak diminta 

membandingkan diantara keduanya 

14. Iya sudah 

15. Kalau kognitif seperti tes, kalau psikomotor pada saat presentasi, keaktifan 

siswa. 

16. Contohnya mensyukuri, mengenai penciptaan. Kemudian manamkan 

kejujuran ketika ulangan saya mengingatkan apabila mencotek akan 

merugikan diri sendiri dan juga ketika mengemukakan pendapat 

 

 

 

Lampiran 13. Hasil Wawancara Guru Biologi SMA N 2 Magelang 
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Contoh Hasil Wawancara Siswa SMA Negeri 1 Magelang 

1. Agak bosan pak, jadi kurang termotivasi soalnya gurunya membuat 

mengantuk 

2. Ada pak, kendalanya sulit memahami materinya, sebenarnya guru sudah jelas 

dalam menjelaskan tapi nangkapnya susah 

3. Cenderung membosankan, kurang meminta anak aktif, diskusi jarang 

4. Iya, ppt, buku. Belum paham 

5. Sudah pak, megamati gambar di PPT dan waktu praktikum 

6. Iya sudah, meminta siswa untuk bertanya 

7. Kalau pas praktikum di lab, kalau di kelas hanya dijelaskan biasa 

8. Ya, kalau pas praktikum 

9. Ya sudah, membuat laporan. Kalau presentasi jarang 

10. Belum 

11. Belum 

12. Datangnya tepat waktu, memberi tahu kalau tidak berangkat. Sabar 

13. Insya Allah sudah, iya sudah 

14. Sepertinya sudah, contohnya kalau di sekitar kita dijelaskan banyak hewan 

dan tumbuhan yang bisa ditemukan 

15. Ingin seperti permainan, sering praktikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 14. Contoh Hasil Wawancara Siswa SMA Negeri 1 Magelang  
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Contoh Hasil Wawancara Siswa SMA Negeri 2 Magelang 

1. Saya senang dan termotivasi dalam pembelajaran Biologi karena suasana 

pembelajarannya menyenangkan kadang keluar kelas langsung observasi di 

lapangan 

2. Kendalanya kalau kita menghafal materi 

3. Cara mengajarnya menyenangkan dan pemahaman gurunya baik. Sering 

melakukan diskusi 

4. Sudah pak. Menggunakan media power point, buku, dan benda asli seperti 

tumbuhan. Alhamdulillah bisa membuat lebih paham 

5. Sudah pak. Pengamatan langsung dan gambar 

6. Sudah pak 

7. Sudah pak. Biasanya mencari informasi lewat internet dan buku 

8. Sudah pak. Guru memberi LKPD yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

9. Iya, sudah diminta presentasi di depan dan membuat laporan 

10. Belum 

11. Belum 

12. Masuk memberikan salam, bertutur kata dengan sopan, tidak terlambat masuk 

kelas dan ramah. 

13. Iya sudah. Saya berdoa sebelum beraktivitas, jarang terlambat, dan 

mengerjakan tugas dengan baik 

14. Iya sudah. Contohnya di sekitar kita banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang 

bermanfaat 

15. Harapan ke depan lebih baik lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 15. Contoh Hasil Wawancara Siswa SMA Negeri 2 Magelang 
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Lampiran 16. Contoh RPP SMA N 1 Magelang 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Magelang 

Mata Pelajaran  : Biologi  
Kelas/Semester  : X/2 
Materi Pokok  : Animalia 
Alokasi Waktu : 
 
Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 
pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 :Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 

KI 4  : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar 
3.8  Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam 

filum berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta mengaitkan 
peranannya dalam kehidupan. 

4.8  Menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas jaringan penyusun 
tubuh hewan dan perannya pada berbagai aspek kehidupan dalam 
bentuk laporan tertulis. 

Indikator 
3.8  Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam 

filum berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta mengaitkan 
peranannya dalam kehidupan. 
1. Mengidentifikasi ciri-ciri umum kingdom animalia 
2. Mengelompokkan kingdom animalia berdasarkan ciri-ciri umum 

animalia 
3. Mengidentifikasi ciri-ciri porifera 
4. Mengklasifikasikan filum porifera berdasarkan ciri-cirinya 
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5. Mengidentifikasi ciri-ciri coelenterate 
6. Mengklasifikasikan filum coelenterata berdasarkan ciri-cirinya  
7. Mengidentifikasi ciri-ciri Platyhelmintes 
8. Mengklasifikasikan platyhelminthes berdasarkan ciri-cirinya 
9. Mengidentifikasi ciri-ciri Nemathelmintes 
10. Mengklasifikasikan nemathelminthes berdasarkan ciri-cirinya 
11. Mengidentifikasi ciri-ciri Annelida 
12. Mengklasifikasikan filum annelida berdasarkan ciri-cirinya 
13. Menyebutkan contoh-contoh dari Platyhelmintes 
14. Menyebutkan contoh-contoh dari Nemathelmintes 
15. Menyebutkan contoh-contoh dari Annelida 
16. Menjelaskan proses perkembangbiakan Platyhelmintes  
17. Menjelaskan proses perkembangbiakan Nemathelmintes  
18. Menjelaskan proses perkembangbiakan Annelida 
19. Membedakan antara cacing yang merugikan dan tidak merugikan 
20. Mengidentifikasi cirri-ciri morfologi anatomi hewan kelas pisces 
21. Mengklasifikasikan hewan kelas pisces 
22. Merancang budi daya ikan tawar (contoh ikan mas) 
23. Mengidentifikasi cirri-ciri morfologi anatomi hewan kelas amphibia 
24. Mengklasifikasikan hewan kelas amphibi 
25. Mengidentifikasi cirri-ciri morfologi anatomi hewan reptilian 
26. Mengklasifikasikan hewan reptilian 
27. Menjelaskan ciri-ciri Aves 
28. Mengklasifikasikan hewan yang tergolong kedalam kelas Aves 
29. Membandingkan hewan-hewan yang tergolong kedalam kelas Aves 
30. Menjelaskan ciri-ciri Mammalia 
31. Mengklasifikasikan hewan yang tergolong dalam kelas Mammalia 
32. Membandingkan hewan-hewan yang tergolong kedalam kelas 

Mammalia 
 
4.8  Menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas jaringan penyusun 

tubuh hewan dan perannya pada berbagai aspek kehidupan dalam 
bentuk laporan tertulis. 
1. Mengidentifikasi invertebrata dan vertebrata yang berperan dalam 

kehidupan manusia 
2. Menjelaskan peranan Porifera, Coelenterata, Mollusca, 

Platyhelminthes, Annelida, Arthropoda, Echinodermata 
3. Menjelaskan peranan Pisces, Amfibi, Reptil, Aves, Mamalia 
4. Mensyukuri dan menjaga kelestarian makhluk ciptaan Tuhan 
5. Mensosialisasikan peranan invertebrata dan vertebrata untuk 

kesejahteraan manusia 
6. Membuktikan peranan Planaria atau Tubifex  dalam pencemaran 

limbah cair rumah tangga 
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7. Membuktikan peranan cacing tanah dalam menyuburkan tanah 
 
Tujuan Pembelajaran  
1. Mengidentifikasi ciri-ciri umum kingdom animalia 
2. Mengelompokkan kingdom animalia berdasarkan ciri-ciri umum animalia 
3. Mengidentifikasi ciri-ciri porifera 
4. Mengklasifikasikan filum porifera berdasarkan ciri-cirinya 
5. Mengidentifikasi ciri-ciri coelenterate 
6. Mengklasifikasikan filum coelenterata berdasarkan ciri-cirinya  
7. Mengidentifikasi ciri-ciri Platyhelmintes 
8. Mengklasifikasikan platyhelminthes berdasarkan ciri-cirinya 
9. Mengidentifikasi ciri-ciri Nemathelmintes 
10. Mengklasifikasikan nemathelminthes berdasarkan ciri-cirinya 
11. Mengidentifikasi ciri-ciri Annelida 
12. Mengklasifikasikan filum annelida berdasarkan ciri-cirinya 
13. Menyebutkan contoh-contoh dari Platyhelmintes 
14. Menyebutkan contoh-contoh dari Nemathelmintes 
15. Menyebutkan contoh-contoh dari Annelida 
16. Menjelaskan proses perkembangbiakan Platyhelmintes  
17. Menjelaskan proses perkembangbiakan Nemathelmintes  
18. Menjelaskan proses perkembangbiakan Annelida 
19. Membedakan antara cacing yang merugikan dan tidak merugikan 
20. Mengidentifikasi cirri-ciri morfologi anatomi hewan kelas pisces 
21. Mengklasifikasikan hewan kelas pisces 
22. Merancang budi daya ikan tawar (contoh ikan mas) 
23. Mengidentifikasi cirri-ciri morfologi anatomi hewan kelas amphibia 
24. Mengklasifikasikan hewan kelas amphibi 
25. Mengidentifikasi ciri-ciri morfologi anatomi hewan reptilian 
26. Mengklasifikasikan hewan reptilian 
27. Menjelaskan ciri-ciri Aves 
28. Mengklasifikasikan hewan yang tergolong kedalam kelas Aves 
29. Membandingkan hewan-hewan yang tergolong kedalam kelas Aves 
30. Menjelaskan ciri-ciri Mammalia 
31. Mengklasifikasikan hewan yang tergolong dalam kelas Mammalia 
32. Membandingkan hewan-hewan yang tergolong kedalam kelas Mammalia 
33. Mengidentifikasi invertebrata dan vertebrata yang berperan dalam 

kehidupan manusia 
34. Menjelaskan peranan Porifera, Coelenterata, Mollusca, Platyhelminthes, 

Annelida, Arthropoda, Echinodermata 
35. Menjelaskan peranan Pisces, Amfibi, Reptil, Aves, Mamalia 
36. Mensyukuri dan menjaga kelestarian makhluk ciptaan Tuhan 
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37. Mensosialisasikan peranan invertebrata dan vertebrata untuk kesejahteraan 
manusia 

38. Membuktikan peranan Planaria atau Tubifex  dalam pencemaran limbah cair 
rumah tangga 

39. Membuktikan peranan cacing tanah dalam menyuburkan tanah 
 
Materi Ajar 
1. Materi Fakta 

Berbagai specimen hewan invertebrata dan vertebrata 
(segar/awetan/charta/foto) 

2. Materi Konsep 
Ciri-ciri kIngdom Animalia 
Ciri-ciri tiap filum pada kingdom animalia 

3. Materi Prinsip 
Animalia berperan dalam dalam menjaga keseimbangan lingkungan  
Beberapa animalia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
manusia  

4. Materi Prosedur 
Langkah-langkah membedah hewan avertebrata maupun vertebrata 
Langkah-langkah budidaya ikan air tawar 
Langkah-langkah dalam membuatkompos 
 

Metode Pembelajaran 
1. Inquiri/Discovery 
2. Kaji Pustaka 
3. Diskusi  
4. Kerja Kelompok 
  
Media, Alat dan Sumber Belajar 
1. Media 

a. Specimen segar/awetan/charta/foto berbagai macam hewan avertebrata 
dan vertebrata 
Contoh spesimen (dalam gambar) 
 
Avetebrata 

Porifera 

 

Coelenterata 
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Vertebrata 

 

Plathyhelminth
es 

 

Nematelminthe
s 

 

Annelida 

 

Molusca  

 

Arthropoda  

 

Echinodermata 

 

Pisces  

 

Amphibi 

 

Reptil  

 

Aves 
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b. LKS pengamatan hewan invertebrata 
c. LKS pengamatan hewan vertebrata 
d. Power point Animalia 

2. Alat/Bahan  
Papan bedah, 1 set alat bedah, LCD 

3. Sumber Belajar 
Lingkungan, buku paket biologi, lks 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 
A. Pendahuluan (20 menit) 

1) Memberikan salam dan berdoa  
2) Mengkondisikan kelas dan memotivasi 
3) Apersepsi : “ Pernahkah kalian mengunjungi kebun binatang? Hewan apa 

saja yang kalian temukan di kebun binatang? Apakah peran hewan-hewan 
tersebut di dalam kehidupan manusia?” 

4) Guru menjelaskan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran  
5) Pretes 
6) Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

(menampilkan alat-alat/specimen/awetan/charta yang mengenai hewan 
Porifera, Coelenterata, Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan Annelida) 

B. Kegiatan Inti (100 menit) 
Mengamati  
1) Siswa secara individu mengamati berbagai fakta yang didapat dari 

specimen/awetan/charta yang mengenai hewan Porifera, Coelenterata, 
Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan Annelida 

2) Siswa mencatat/menggambar hasil pengamatan specimen/awetan/charta 
yang mengenai hewan Porifera, Coelenterata, Plathyhelminthes, 
Nemathelmintes, dan Annelida 

3) Guru menilai keterampilan siswa dalam mengamati,  keterampilan 
menngunakan alat dan keterampilan mencoba instruksi kerja 

Mengumpulkan Data 
1) Studi literatur dan diskusi tentang ciri-ciri hewan Porifera, Coelenterata, 

Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan Annelida 

Mamalia 
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2) Studi literatur dan diskusi tentang ciri-ciri kelompok hewan pada filum 
Porifera, Coelenterata, Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan Annelida 

3) Guru menilai sikap siswa dalam kerja kelompok 
Mengkomunikasikan 
1) Perwakilan 2 kelompok menyampaikan hasil pengamatan dan diskusi 

(Presentasi lisan) 
2) Masing-masing kelompok mengumpulkan laporan hasil pengamatan dan 

diskusi secara tertulis 
C. Penutup (15 menit) 

1) Bersama siswa menyimpulkan ciri-ciri hewan Porifera, Coelenterata, 
Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan Annelida 

2) Bersama siswa menyimpulkan ciri-ciri kelompok hewan pada filum 
Porifera, Coelenterata, Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan Annelida 

3) Memberikan tugas baca mengenai peranan hewan Porifera, 
Coelenterata, Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan Annelida 

4) Postes 
 

Pertemuan 2 
A. Pendahuluan (20 menit) 

1) Memberikan salam dan doa  
2) Merefleksi hasil pretes dan postes pertemuan sebelumnya 
3) Menagih dan mengingatkan tugas baca 
4) Menyampaikan tujuan pembelajaran  
5) Pretes 

B. Inti  (100 menit) 
Menanya dan Mengkomunikasikan  
1) Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas baca tentang peranan 

hewan Porifera, Coelenterata, Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan 
Annelida 

2) Setiap kelompok memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok  
3) Guru menilai kemampuan siswa berkomunikasi lisan  
Mengasosiasikan  
1) Setiap kelompok diberi masalah sehari-hari berkaitan dengan peranan 

hewan Porifera, Coelenterata, Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan 
Annelida 

2) Kelompok mendiskusikan tentang pemecahan masalah sehari-hari 
berkaitan dengan peranan hewan Porifera, Coelenterata, 
Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan Annelida 

3) Dengan fasilitasi guru, siswa menyimpulkan  peranan hewan Porifera, 
Coelenterata, Plathyhelminthes, Nemathelmintes, dan Annelida 

4) Guru menilai keterampilan mengolah dan menalar 
C. Penutup (15 menit) 

1) Membimbing siswa menyusun kesimpulan  
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2) Melaksanakan postes 
 
Pertemuan 3 
A. Pendahuluan (20 menit) 

1) Memberikan salam dan berdoa  
2) Mengkondisikan kelas dan memotivasi 
3) Apersepsi : “ Hewan apakah yang paling sering kalian temui sehari-hari? 

Apakah hewan-hewan tersebut berperan dalam kehidupan manusia?” 
4) Guru menjelaskan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran  
5) Pretes 
6) Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

(menampilkan alat-alat/specimen/awetan/charta yang mengenai 
Molusca, Arthropoda, dan Echinodermata) 

B. Inti  (100 menit) 
Mengamati  
1) Siswa secara individu mengamati berbagai fakta yang didapat dari 

specimen/awetan/charta yang mengenai hewan Molusca, Arthropoda, 
dan Echinodermata 

2) Siswa mencatat/menggambar hasil pengamatan 
specimen/awetan/charta yang mengenai hewan Molusca, Arthropoda, 
dan Echinodermata 

3) Guru menilai keterampilan siswa dalam mengamati,  keterampilan 
menngunakan alat dan keterampilan mencoba instruksi kerja 

Mengumpulkan Data 
1) Studi literatur dan diskusi tentang ciri-ciri hewan Molusca, Arthropoda, 

dan Echinodermata 
2) Studi literatur dan diskusi tentang ciri-ciri kelompok hewan pada filum 

Molusca, Arthropoda, dan Echinodermata 
3) Guru menilai sikap siswa dalam kerja kelompok 
Mengkomunikasikan 
1) Perwakilan 2 kelompok menyampaikan hasil pengamatan dan diskusi 

(Presentasi lisan) 
2) Masing-masing kelompok mengumpulkan laporan hasil pengamatan dan 

diskusi secara tertulis 
C. Penutup (15 menit) 

1) Bersama siswa menyimpulkan ciri-ciri hewan Molusca, Arthropoda, dan 
Echinodermata 

2) Bersama siswa menyimpulkan ciri-ciri kelompok hewan pada filum 
Molusca, Arthropoda, dan Echinodermata 

3) Memberikan tugas baca mengenai peranan hewan Molusca, Arthropoda, 
dan Echinodermata 

4) Postes 
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Pertemuan 4 
A. Pendahuluan (20 menit) 

1) Memberikan salam dan doa  
2) Merefleksi hasil pretes dan postes pertemuan sebelumnya 
3) Menagih dan mengingatkan tugas baca 
4) Menyampaikan tujuan pembelajaran  
5) Pretes 

B. Inti (100 menit) 
Menanya dan Mengkomunikasikan  

1) Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas baca tentang peranan 
hewan Molusca, Arthropoda, dan Echinodermata 

2) Setiap kelompok memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok  
3) Guru menilai kemampuan siswa berkomunikasi lisan  
Mengasosiasikan  
1) Setiap kelompok diberi masalah sehari-hari berkaitan dengan peranan 

hewan Molusca, Arthropoda, dan Echinodermata 
2) Kelompok mendiskusikan tentang pemecahan masalah sehari-hari 

berkaitan dengan peranan hewan Molusca, Arthropoda, dan 
Echinodermata 

3) Dengan fasilitasi guru, siswa menyimpulkan  peranan hewan Molusca, 
Arthropoda, dan Echinodermata 

4) Guru menilai keterampilan mengolah dan menalar 
C. Penutup (15 menit) 

1) Membimbing siswa menyusun kesimpulan  
2) Melaksanakan postes 
 

Pertemuan 5 (20 menit) 
A. Pendahuluan  

1) Memberikan salam dan berdoa  
2) Mengkondisikan kelas dan memotivasi 
3) Apersepsi : “ Pernahkah kalian melihat hewan yang memiliki tulang 

belakang? Sebutkan contohnya?” 
4) Guru menjelaskan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran  
5) Pretes 
6) Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran 

(menjelaskan prosedur pembedahan hewan) 
7) Membagi kelas menjadi 5 kelompok, setiap kelompok mendapat tugas 

untuk membedah hewan yang berbeda-beda 
 

B. Inti  (100 menit) 
Mengamati  

1) Secara berkelompok, siswa melakukan pembedahan terhadap hewan yang 
menjadi tugasnya 
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2) Siswa mengamati morfologi dan anatomi hewan yang sudah dibedah 
(Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia) 

3) Siswa mencatat/menggambar hasil pengamatan 
Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia 

4) Guru menilai keterampilan siswa dalam mengamati,  keterampilan 
menngunakan alat dan keterampilan mencoba instruksi kerja 

5) Mengumpulkan Data 
6) Studi literatur dan diskusi tentang ciri-ciri hewan 

Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia 
7) Studi literatur dan diskusi tentang ciri-ciri kelompok hewan pada kelas 

Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia  
8) Guru menilai sikap siswa dalam kerja kelompok 
Mengkomunikasikan 
1) Setiap kelompok menyampaikan hasil pengamatan dan diskusi (Presentasi lisan) 
2) Kelompok yang memberikan tanggapan terhadap kelompok presentasi 
3) Masing-masing kelompok mengumpulkan laporan hasil pengamatan dan diskusi 

secara tertulis 
C. Penutup (15 menit) 

1) Bersama siswa menyimpulkan ciri-ciri hewan 
Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia 

2) Bersama siswa menyimpulkan ciri-ciri kelompok hewan pada kelas 
Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia 

3) Memberikan tugas baca mengenai peranan hewan 
Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia 

4) Postes 
 

Pertemuan 6 
A. Pendahuluan (20 menit) 

1) Memberikan salam dan doa  
2) Merefleksi hasil pretes dan postes pertemuan sebelumnya 
3) Menagih dan mengingatkan tugas baca 
4) Menyampaikan tujuan pembelajaran  
5) Pretes 

B. Inti (100 menit) 
Menanya dan Mengkomunikasikan  
1) Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas baca tentang peranan hewan 

Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia 
2) Setiap kelompok memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok  
3) Guru menilai kemampuan siswa berkomunikasi lisan  
Mengasosiasikan  
1) Setiap kelompok diberi masalah sehari-hari berkaitan dengan peranan hewan 

Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia 
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2) Kelompok mendiskusikan tentang pemecahan masalah sehari-hari berkaitan 
dengan peranan hewan Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia 

3) Dengan fasilitasi guru, siswa menyimpulkan  peranan hewan 
Pisces/Amphibi/Reptil/Aves/Mamalia 

4) Guru menilai keterampilan mengolah dan menalar 
C. Penutup (15 menit) 

1) Membimbing siswa menyusun kesimpulan  
2) Melaksanakan postes 

  
Penilaian  
1. Jenis/Teknik Penilaian  

1) Portofolio (Laporan hasil pengamatan morfologi dan anatomi hewan, Hasil 
rangkuman peranan hewan) 

2) Observasi sikap 
3) Performance/Tes Praktik 
4) Tes Tertulis (Essay) 
5) Lembar Penilaian antar teman 
6) Penilaian Produk (Hasil  Pembedahan Hewan) 

2. Instrumen Penilaian  
1) Instrumen Penilaian Portofolio 
2) Instrumen Penilaian sikap 
3) Instrumen Penilaian Diskusi 
4) Instrumen Penilaian  Performance/Tes Praktik 
5) Instrumen Penilaian Tes Tertulis (Essay) 
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INSTRUMEN PENILAIAN PORTOFOLIO  
Sekolah :SMA Negeri 1 Magelang  
Mata Pelajaran : Biologi                                 
Durasi Waktu : 
Nama Peserta didik : 
Kelas/SMT : 
 

No KI / KD / PI Waktu 

MACAM PORTOFOLIOA 

Jumlah 
Score 

Nilai 

K
u
a
li
ta

s 

R
a
n
g
k
u
m

n
 

M
a
k
a
la

h
 

L
a
p
o
ra

n
  

P
e
n
g
a
m

a
ta

n
 

L
a
p
o
ra

n
 

E
k
sp

e
ri

m
e
n
u
l

k
a
n
 

1 
 

       

       

       

       

2 
 

       

       

       

3 
 

       

       

 
Catatan: 
PI = Pencapaian Indikator 
Untuk setiap karya peserta didik dikumpulkan dalam satu file sebagai bukti 
pekerjaan yang masuk dalam portofolio.  
Skor menggunakan rentang antara 0 -10 atau 10 – 100.  
Kolom keterangan diisi oleh guru untuk menggambarkan karakteristik yang 
menonjol dari hasil kerja tersebut. 
Catatan:  
Penilaian Portofolio dilakukan dengan sistem pembobotan sesuai tingkat 
kesulitan dalam pembuatannya.  
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INSTRUMEN PENILAIAN  SIKAP 

 
Materi   :  Animalia 
Kelas/Semester :  X/2 
Hari/Tanggal  :   

No
. 

Nama 

D
is

ip
li
n
 

K
e
rj

a
sa

m
a
  

K
e
ju

ju
ra

n
 

K
e
p
e
d
u
li
a
n
 

T
a
n
g
g
u
n
g
 

ja
w

a
b
 

Jumlah 
Skor 

Nilai 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

dst         

*) Ketentuan: 

 1 = jika peserta didik sangat kurang konsisten memperlihatkan perilaku 
yang tertera dalam indikator 

 2 = jika peserta didik kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang 
tertera dalam indikator,  tetapi belum konsisten 

 3 = jika peserta didik mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang 
tertera dalam indikator 

 4 = jika peserta didik konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera 
dalam indikator 

 5 = jika peserta didik selalu konsisten memperlihatkan perilaku yang 
tertera dalam indikator 

FORMAT PENILAIAN 
Nilai : 

 

Jumlah Skor   X 100  

         30 
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INSTRUMEN  PENILAIAN DISKUSI 
 

Hasil Penilaian Diskusi 
Topik : 
……………………………..………….. 
Tanggal : 
………………………………………. 
Jumlah Siswa : …………….……… 
orang. 

   

N
o 

Nam
a 
siswa 

Menyampaika
n pendapat 

Menanggap
i 

Mempertahanka
n argumentasi 

Jumla
h 

score 

Nila
i 

  1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4   

               

               

 
Rubrik : 
Menyampaikan pendapat 

1. Tidak sesuai masalah 
2. Sesuai dengan masalah, tapi belum benar 
3. Sesuai dengan masalah dan benar  

Menanggapi pendapat 
1. Langsung setuju   atau menyanggah tanpa alasan 
2. Setuju atau menyanggah dengan alasan yang benar tidak sempurna 
3. Setuju atau menyanggah dengan alasan yang benar   
4. Setuju atau menyanggah dengan alasan yang benar  dengan didukung 
referensi  

Mempertahankan pendapat 
1. Tidak dapat mempertahankan pendapat 
2. Mampu Mempertahankan pendapat, alasan kurang benar 
3. Mampu mempertahankan pendapat, alasan benar tidak didukung 

referensi 
4. Mampu mempertahankan pendapat, alasan benar didukung referensi  
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LEMBAR PENILAIAN ANTAR  TEMAN 

 

  ASPEK JUMLAH 
SCORE 

NILAI 

NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7  

           

           

 
Keterangan Aspek : 

1. Keaktifan 
2. Kesediaan menerima pendapat 
3. Tanggungjawab dalam tugas 
4. Inisiatif dalam mengambil keputusan 
5. Kepedulian terhadap kesulitan yang dialami sesama teman 
6. Kepedulian dalam  memberi kesempatan yang dialami sesama teman 
7. Kemampuan mendorong aktivitas kerja kelompok 

 
Ketentuan: 

 1 = jika peserta didik sangat kurang konsisten memperlihatkan perilaku 
yang tertera dalam indikator 

 2 = jika peserta didik kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang 
tertera dalam indikator,  tetapi belum konsisten 

 3 = jika peserta didik mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang 
tertera dalam indikator 

 4 = jika peserta didik konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera 
dalam indikator 

 5 = jika peserta didik selalu konsisten memperlihatkan perilaku yang 
tertera dalam indikator 

 

Nilai  =  Jumlah score   x 100 

     35 
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INSTRUMEN  KINERJA MELAKUKAN PRATIKUM 

 

NO ASPEK YANG 
DINILAI 

PENILAIAN 

  1 2 3 

1 MERANGKAI 
ALAT 

   

2 PENGAMATAN    

3 DATA YANG 
DIPEROLEH 

   

4 KESIMPULAN    

 
Rubrik: 

NO 
ASPEK YANG 

DINILAI 
PENILAIAN 

  1 2 3 

1 MERANGKAI 
ALAT 

Rangkaian 
alat tidak 
benar 

Rangkaian alat 
benar, tapi 
tidak rapi atau  
tidak 
memperhatikan 
keselamatan 
kerja 

Rangkaian alat, 
benar dan 
memperhatikan 
keselamatan 
kerja 

2 PENGAMATAN Pengamatan 
tidak cermat 

Pengamatan 
cermat tetapi 
tidak 
mendukung 
interpretasi 

Pengamatan 
cermat  
mendukung 
interpretasi 

3 DATA YANG 
DIPEROLEH 

Data tidak 
lengkap 

Data lengkap, 
tetapi tidak 
terorganisir 
atau ada yang 
salah tulis 

Data lengkap, 
terorganisir, 
dan ditulis 
dengan benar 

5 KESIMPULAN Tidak benar 
atau tidak 
sesuai tujuan 

Sebagian 
kesimpulan ada 
yang salah atau 
tidaK Sesuai 
tujuan 

Semua benar 
atau sesuai 
tujuan 
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INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF 

 
1) Sebutkan 3 hal yang menyebabkan berkurangnya karang di lautan?  Apa 

akibatnya bagi hewan laut lainnya? (score  3) 
2) Bagaimana pendapatmu tentang pembuangan limbah pabrik ke laut? Apa 

pengaruhnya bagi hewan-hewan laut (score 3) 
3) Seorang siswa SMA ingin melakukan penelitian “Kecepatan metamorfosis 

pada serangga”. Tentukan  (1) Rumusan masalah (2) Bagaimana model 
organisasi datanya  (score 4) 
 
Penilaian : 
Nilai =    Jumlah skor  X 100  

                10 
 
Kunci Jawaban  dan Pedoman penskoran : 
1. Eksploitasi besar-besaran oleh manusia, kecepatan pertumbuhan karang 

sangat rendah (1cm/tahun), pencemaran laut. Akibat yang ditimbulkan 
punahnya beberapa hewan laut yang berhabitat/mencari makan di 
karang  

2. Sebelum limbah dibuang di laut harus diolah terlebih dahulu hingga 
menjadi limbah yang tidak berbahaya dan beracun.  

3. Rumusan masalah: bagaimana kecepatan metamorfosis pada berbagai 
hewan serangga? 
Data 

Jenis 
Serangga 

Waktu Metamorfosis (hari) Total 
Waktu 

Jenis 
metamormosis 

Telur Larva Pupa Dewasa   

Kupu-
kupu 

      

Kecoak       

Jangkrik       

Dst       

  
 

Pretest 1 
1. Sebutkan masing-masing 2 ciri hewan porifera, coelenterata, 

plathyhelminthes, nemathelmintes dan annelida! Berikan contohnya masing-
masing 2! 

2. Dimanakah kita temukan hewan-hewan di atas ? 
 
Postest 1 
1. Sebutkan masing-masing 2 ciri hewan porifera, coelenterata, 

plathyhelminthes, nemathelmintes dan annelida! Berikan contohnya 
masing-masing 2! 
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2. Dimanakah kita temukan hewan-hewan di atas ? 
 
Pretest 2 
1. Apakah peran dari hewan porifera, coelenterata, plathyhelminthes, 

nemathelmintes dan annelida bagi ekosistem dan bagi kehidupan manusia? 
2. Apa pendapatmu jika hewan-hewan tersebut punah? 
 
Postest 2 
1. Apakah peran dari hewan porifera, coelenterata, plathyhelminthes, 

nemathelmintes dan annelida bagi ekosistem dan bagi kehidupan manusia? 
2. Apa pendapatmu jika hewan-hewan tersebut punah? 
 
Pretest 3 
1. Sebutkan masing-masing 2 ciri hewan molussa, arthropoda dan 

echinodermata! Berikan contohnya masing-masing 2! 
2. Dimanakah kita temukan hewan-hewan di atas? 
 
Postest 3 
1. Sebutkan masing-masing 2 ciri hewan molusca, arthropoda dan 

echinodermata! Berikan contohnya masing-masing 2! 
2. Dimanakah kita temukan hewan-hewan di atas? 
 
Pretest 4 
1. Apakah peran dari hewan molusca, arthropoda dan echinodermata bagi 

ekosistem dan bagi kehidupan manusia? 
2. Apa pendapatmu jika hewan-hewan tersebut punah? 
 
Postest 4 
1. Apakah peran dari hewan molusca, arthropoda dan echinodermata bagi 

ekosistem dan bagi kehidupan manusia? 
2. Apa pendapatmu jika hewan-hewan tersebut punah? 
 
Pretest 5 
1. Sebutkan masing-masing 2 ciri hewan pisces, amphibi, reptil, aves dan 

mamalia! Berikan contohnya masing-masing 2! 
2. Dimanakah kita temukan hewan-hewan di atas ? 
 
Postest 5 
1. Sebutkan masing-masing 2 ciri hewan pisces, amphibi, reptil, aves dan 

mamalia! Berikan contohnya masing-masing 2! 
2. Dimanakah kita temukan hewan-hewan di atas ? 
 
Pretest 6 
1. Apakah peran dari hewan pisces, amphibi, reptil, aves dan mamalia bagi 

ekosistem dan bagi kehidupan manusia? 
2. Apa pendapatmu jika hewan-hewan tersebut punah? 
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LEMBAR KERJA SISWA 
AVERTEBRATA 1 

 
Judul: Pengamatan ciri-ciri morfologi dan anatomi Porifera, Coelenterata, 
Plathyhelminthes, Nemathelmintes dan Annelida 
 
Tujuan: Mengetahui ciri-ciri morfologi dan anatomi Porifera, Coelenterata, 
Plathyhelminthes, Nemathelmintes dan Annelida 
 
Langkah-Langkah Pengamatan: 
1. Ambillah spesimen yang telah disediakan gurumu! 
2. Amati spesimen tersebut 
3. Gambaralah hasil pengamatanmu pada tabel 1! 
4. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan teman-teman 1 kelompokmu! 
5. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel 1! 
6. Tulislah kesimpulanmu! 
7. Serahkan hasil pengamatanmu pada guru! 

 
Hasil Pengamatan: 
Tabel 1 

Kelompok Hewan Nama Spesies Gambar Ciri-ciri 

Porifera 1 ________  

 

 

2 ________  

 

 

Coelenterata 1 ________  

 

 

2 ________  

 

 

Platyhelminthes 1 ________  

 

 

2 ________  

 

 

Nematelminthes 1 ________  
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2 ________  

 

 

Annelida 1 ________  

 

 

2 ________  

 

 

 
Kesimpulan: 
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LEMBAR KERJA SISWA 
AVERTEBRATA 2 

 
Judul: Pengamatan ciri-ciri morfologi dan anatomi Molusca, Arthropoda, dan 
Echinodermata 
 
Tujuan: Mengetahui ciri-ciri morfologi dan anatomi Molusca, Arthropoda, dan 
Echinodermata 
 
Langkah-Langkah Pengamatan: 
1. Ambillah spesimen yang telah disediakan gurumu! 
2. Amati spesimen tersebut 
3. Gambaralah hasil pengamatanmu pada tabel 2! 
4. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan teman-teman 1 kelompokmu! 
5. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel 2! 
6. Tulislah kesimpulanmu! 
7. Serahkan hasil pengamatanmu pada guru! 

 
Hasil Pengamatan: 
Tabel 2 

Kelompok Hewan Nama Spesies Gambar Ciri-ciri 

Molusca 1 ________  

 

 

2 ________  

 

 

3 ________  

 

 

Arthropoda 1 ________  

 

 

2 ________  

 

 

3 ________  

 

 

Echinodermata 1 ________  
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2 ________  

 

 

3 ________  

 

 

 
Kesimpulan: 
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LEMBAR KERJA SISWA 
VERTEBRATA 

 
Judul: Pengamatan ciri-ciri morfologi dan anatomi Pisces, Amphibi, Reptil dan 
Mamalia 
 
Tujuan: Mengetahui ciri-ciri morfologi dan anatomi Pisces, Amphibi, Reptil dan 
Mamalia 
 
Langkah-Langkah Pengamatan: 
1. Ambillah spesimen yang telah disediakan gurumu! (masing-masing kelompok 

1 spesimen) 
2. Bedahlah hewan tersebut menurut petunjuk gurumu! 
3. Amati spesimen tersebut 
4. Gambarlah hasil pengamatanmu pada tabel 3! 
5. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan teman-teman 1 kelompokmu! 
6. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel 3! 
7. Tulislah kesimpulanmu! 
8. Serahkan hasil pengamatanmu pada guru! 

 
Hasil Pengamatan: 
Tabel 3 

Kelompok Hewan Nama Spesies Gambar Ciri-ciri 

Pisces   

 

 

 

Amphibi   

 

 

 

Reptil   

 

 

 

Aves   
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Mamalia  

 

 

 

 

 

 

 
Kesimpulan: 
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Lampiran 17. Contoh RPP SMA N 2 Magelang 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan pendidikan : SMA Negeri 2 Magelang 

Kelas/Semester : X/II 

Mata Pelajaran : Biologi 

Topik   : Ekosistem 

Pertemuan Ke- : 1-6 

Alokasi Waktu : 9x45 menit 

 

A. Kompetensi Dasar 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang 

keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup 

1.2 Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan mengamati 

bioproses. 

1.3 Peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan 

menyayangi lingkungan sebagai manisfestasi pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya 

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur sesuai data dan fakta, disiplin, tanggung 

jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam 

mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan,  gotong 

royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, 

responsif dan proaktif dalam dalam setiap tindakan dan dalam melakukan 

pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di luar 

kelas/laboratorium. 

2.2 Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip 

keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di 

laboratorium dan di lingkungan sekitar. 

3.10 Menganalisis informasi/data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan 

interaksi yang berlangsung didalamnya     

 Indikator: 
1) Mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik 

2) Menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem  

3) Menyebutkan jenis-jenis ekosistem 

4) Mengidentifikasi piramida ekologi 

5) Membedakan aliran energi dan siklus materi 

4.10 Mendesain bagan tentang interaksi antar komponen ekosistem dan jejaring 

makanan yang berlangsung dalam ekosistem dan menyajikan hasil dalam 

berbagai bentuk media 

Indikator: 
1) Menyajikan data komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekolah 

2) Menggambarkan rantai makanan 

3) Membuat daur biogeokimia 



145 

B. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (90 Menit) 

1. Setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, peserta didik 

diharapkan mampu mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam 

ekosistem 

2. Setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, peserta didik 

diharapkan mampu menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem 

 

Pertemuan Kedua (45 Menit) 

1. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu 

menyebutkan jenis-jenis ekosistem 

 

Pertemuan Ketiga (90 Menit) 

1. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu 

menggambarkan rantai makanan 

2. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu 

mengidentifikasi piramida ekologi 

 

Pertemuan Keempat (45 Menit) 

1. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu 

membedakan aliran energy dan siklus materi 

2. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu 

membuat daur biogeokimia 

 

Pertemuan Kelima (90 Menit ) 

1. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu 

membuat daur biogeokimia 

 

C. Materi ajar 

 Materi Fakta 

Berbagai komponen biotik dan abiotic yang ada di lingkungan sekitar 

 Materi Konsep 

 Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan 

abiotic 

 Di dalam ekosistem terjadi interaksi antara suatu komponen biotik dengan 

komponen biotik lainnya dan antara komponen biotuk dengan komponen 

abiotic 

 Materi Prinsip 

 Komponen dalam ekosistem berhubungan secara dinamis 

 Siklus materi berlangsung secara kontinyu dan kembali lagi dari awal 

siklus sedangkan aliran energi berlangsung dari tingkat tropic satu ke 

tingkat tropic lainnya 
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 Materi Prosedur 

Langkah-langkah praktikum pengamtan komponen biotik dan abiotic di 

lingkungan sekolah 

 

D. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : scientific 

 Metode  : Pengamatan, diskusi, dan ceramah 

 

E. Media dan Sumber Belajar 

 PPT 

 Lingkungan sekitar 

 Video 

 LKPD 

 Buku Biologi X Erlangga/Yrama Widya 2013 

 Internet 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama ( 2x45 menit ) 

1. Pendahuluan 

 Guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa: 

Guru menampilkan gambar areal persawahan, kemudian menanyakan 

kepada siswa “Gambar apa ini anak-anak??” Siswa menjawab : Sawah. 

Kemudian guru menanyakan lagi “Sawah dalam objek biologi termasuk 

dalam tingkat apa anak-anak?? Siswa menjawab : Ekosistem.  

 Guru meyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

 

2. Kegiatan inti 

 Siswa mengamati gambar ekosistem persawahan (MENGAMATI) 

 Guru membimbing siswa untuk bertanya (MENANYA) 

 Guru mrmbagi siswa menjadi 8 kelompok 

 Siswa melakukan kegiatan praktikum di sekitar lingkungan sekolah 

 Siswa mengumpulkan informasi mengenai komponen biotik dan abiotik di 

berbagai sumber (MENGUMPULKAN INFORMASI) 

 Siswa mengolah informasi yang telah dikumpulkan dengan mengerjakan 

LKPD 1 (MENGOLAH INFORMASI) 

 Siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kegiatan 

praktikum (MENGKOMUNIKASIKAN) 

 Guru membimbing siswa yang lain untuk menanggapi 

 Guru memberikan tambahan penjelasan 

 

3. Penutup 

 Guru memberikan umpan balik kepada siswa 
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 Guru bersama siswa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. 

 

Pertemuan Kedua (45 Menit) 

1. Pendahuluan  

 Guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa: 

Siapa yang tahu apa saja jenis-jenis ekosistem? 

 Guru meyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

 

2. Kegiatan inti 

 Siswa mengamati gambar berbagai jenis ekosistem (MENGAMATI) 

 Guru membimbing siswa untuk bertanya (MENANYA) 

 Siswa mengumpulkan informasi untuk mengerjakan LKPD 2 

(MENGUMPULKAN INFORMASI) 

 Siswa mengolah informasi yang sudah didapat (MENGOLAH 

INFORMASI) 

 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

(MENGKOMUNIKASIKAN) 

 

3. Penutup 

 Guru memberikan umpan balik kepada siswa 

 Guru bersama siswa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran 

 Guru mmeberikan tugas kepada siswa untuk membuat rangkuman rantai 

makanan 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. 

 

Pertemuan Ketiga ( 2x45 menit ) 

1. Pendahuluan  

 Guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa: 

 Pernah melihat padi dimakan tikus?? Tikus dimakan ular?? “ bagaimana 

selanjutnya?Guru meyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

 

2. Kegiatan inti 

 Siswa mengamati gambar rantai makanan (MENGAMATI) 

 Guru membimbing siswa untuk bertanya (MENANYA) 

 Siswa mengumpulkan informasi untuk mengerjakan LKPD 3 secara 

berkelompok (MENGUMPULKAN INFORMASI) 

 Siswa mengolah informasi yang telah dikumpulkan (MENGOLAH 

INFORMASI) 
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 Perwakilan kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusi 

(MENGKOMUNIKASIKAN) 

 

3. Penutup (5 menit) 

 Guru memberikan umpan balik kepada siswa 

 Guru bersama siswa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam 

 

Pertemuan Keempat ( 45 menit ) 

1. Pendahuluan 

 Guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa: 

“apa yang dimaksud daur biogeokimia?” 

 Guru meyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  

 

2. Kegiatan inti 

 Siswa mengamati gambar orang yang sedang membakar jerami 

(MENGAMATI) 

 Guru membimbing siswa untuk bertanya (MENANYA) 

 Siswa mengumpulkan informasi untuk mengerjakan LKPD 4 secara 

berkelompok (MENGUMPULKAN INFORMASI) 

 Siswa mengolah informasi yang telah dikumpulkan (MENGOLAH 

INFORMASI) 

 Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

(MENGKOMUNIKASIKAN) 

 

3. Penutup  

 Guru memberikan umpan balik kepada siswa 

 Guru bersama siswa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran  

 Guru mengakhiri dengan salam 

 

Pertemuan Kelima ( 2x45 menit ) 

1. Pendahuluan 

 Guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa. 

 Guru memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa: 

Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin mengenai daur biogeokimia 

anak-anak 

 Guru meyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

 

2. Kegiatan inti 

 Siswa mengamati gambar daur karbon (MENGAMATI) 
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 Guru membimbing siswa untuk bertanya (MENANYA) 

 Siswa mengumpulkan informasi untuk mengerjakan LKPD 4 secara 

berkelompok (MENGUMPULKAN INFORMASI) 

 Siswa mengolah informasi yang telah dikumpulkan (MENGOLAH 

INFORMASI) 

 Perwakilan kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusinya 

(MENGKOMUNIKASIKAN) 

 

3. Penutup  

 Guru memberikan umpan balik kepada siswa 

 Guru bersama siswa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran 

 Guru memberikan tugas mengerjakan latihan soal di buku paket.  

 Guru mengakhiri dengan salam 

 

 

Pertemuan Keenam ( 45 menit ) 

Ulangan Harian 

 

 

 

 Magelang,   Oktober 2013 

Mengetahui  

Kepala SMA Negeri 2 Magelang Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Drs. M. Arief Fauzan B, M.Pd.Si Sri Lestari, S.Pd 

NIP. 19620131 198503 1 008 NIP. 19571224 198403 2 003 
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Penilaian 

1. Teknik dan bentuk instrument 

Teknik Bentuk Instrumen 

 Non tes 

 Non tes 

 Tes 

 Lembar penilaian sikap 

 Lembar penilaian kinerja 

 Uraian 

 

2. Contoh instrumen 

Lembar Pengamatan Sikap 

No Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 

1 Menunjukan perilaku yang mengagumi 

komponen komponen ekosistem 

    

2 Memiliki rasa ingin tahu     

3 Menunjukkan tanggung jawab baik secara 

individu maupun kelompok 

    

 

Rubrik Penilaian Sikap 

No Aspek yang dinilai Rubrik 

1 Menunjukan perilaku yang 

mengagumi komponen 

komponen ekosistem 

3: menunjukkan menunjukkan perilaku 
menjaga kelestarian lingkungan  
2: belum secara eksplisit menunjukkan 
perilaku menjaga kelestarian lingkungan 
1: tidak menunjukkan perilaku menjaga 
kelestarian lingkungan dan tidak 
menaruh minat terhadap materi 

2 Menunjukkan rasa ingin tahu 3:menunjukkan rasa ingin tahu yang 

besar, antusias, terlibat aktif dalam 

kegiatan kelompok 

2:menunjukkan rasa ingin tahu, namun 
tidak terlalu antusias, dan baru 
terlibat aktif dalam kegiatan 
kelompok ketika disuruh 

1:tidak menunjukkan antusias dalam 
pengamatan, sulit terlibat aktif dalam 
kegiatan kelompok walaupun telah 
didorong untuk terlibat  

3 Menunjukkan ketekunan dan 
tanggungjawab dalam belajar 
dan bekerja baik secara individu 
maupun berkelompok  
 

3: tekun dalam menyelesaikan tugas 
dengan hasil terbaik yang bisa 
dilakukan, berupaya tepat waktu. 

2: berupaya tepat waktu dalam 
menyelesaikan tugas, namun belum 
menunjukkan upaya terbaiknya 

1: tidak berupaya sungguh-sungguh 
dalam menyelesaikan tugas, dan 
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tugasnya tidak selesai  
Lembar Pegamatan Kinerja dalam Presentasi 

No Aspek yang dinilai 3 2 1 Keterangan 

1 Konsep materi dalam presentasi     

2 Kelancaran dalam presentasi     

3 Menjawab pertanyaan yang diajukan     

 

Rubrik penilaian kinerja 

No Aspek yang dinilai Rubrik 

1 Konsep materi dalam 

presentasi 

3: mempresentasikan hasil diskusi dengan 

tepat sesuai konsep 

2: mempresentasikan hasil diskusi dengan 

kurang sesuai konsep 

1: mempresentasikan hasil diskusi tidak 

sesuai konsep 

2 Kelancaran dalam presentasi 1:lancar dalam mempresentasikan hasil 

diskusi 

2:kurang lancar dalam mempresentasikan 

hasil diskusi 

3:Tidak lancar dalam mempresentasikan 

hasil diskusi  

3 Menjawab pertanyaan yang 

diajukan  

3: mampu menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain dengan baik 

2: kurang mampu menjawab pertanyaan 

dari kelompok lain  

1: tidak bisa menjawab pertanyaan dari 

kelompok lain dengan baik 
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Lampiran 18. Contoh Tugas Siswa 
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Lampiran 19. Foto-Foto Penelitian 

 

FOTO-FOTO PENELITIAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Wawancara dengan Siswa Wawancara dengan Guru 

Pembelajaran di SMAN 2 Magelang Pembelajaran di SMAN 1 Magelang 
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Lampiran 20. Surat Permohonan Ijin Observsi 
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Lampiran 21. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 22. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 23. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 


