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ABSTRAK 

 

Widyasmoro, Candra. 2015. Identifikasi dan Analisis Hambatan Guru 

Biologi Kelas X dalam Implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian 

Kurikulum 2013 di SMA Negeri se Kabupaten Semarang, Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. Siti Alimah, M.Pd. dan Drs 

Supriyanto, M.Si. 

 

Standar Proses Kurikulum 2013 adalah kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan, yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Standar Penilaian 

Kurikulum 2013 adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian otentik. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hambatan guru Biologi kelas X dalam 

implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian Kurikulum 2013 di SMA 

Negeri se Kabupaten Semarang.  

Berdasarkan observasi awal ditemukan fakta bahwa guru Biologi kelas X 

mengalami hambatan dalam implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian 

Kurikulum 2013. Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, responden dalam 

penelitian ini adalah guru Biologi kelas X, dan aktivitas yang diamati adalah 

proses pembelajaran. Objek yang dipelajari dan sumber data yang diambil dengan 

teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah guru Biologi kelas X, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, 

dan dokumen silabus dan RPP yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, metode 

wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Metode analisis data 

yang digunakan adalah metode analisis dekskriptif dengan Presentase (DP) untuk 

menganalisis data hasil metode kuesioner. Data hasil metode wawancara dan 

metode observasi dianalisis secara kualitatif, dan data hasil metode dokumentasi 

adalah sebagai data pelengkap.  

Hasil penelitian menunjukan hambatan guru Biologi kelas X dalam 

implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian Kurikulum 2013 di SMA 

Negeri se Kabupaten Semarang bahwa gambaran umum hambatan guru Biologi 

kelas X dalam perencanaan proses pembelajaran rata-rata sebesar 24,09% dimana 

termasuk dalam kategori hambatan rendah, hambatan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran rata-rata sebesar 22,92% dimana termasuk dalam kategori hambatan 

rendah, dan hambatan dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran rata-rata 

sebesar 22,25% dimana termasuk dalam kategori hambatan rendah. 

 

Kata kunci: Hambatan, Guru Biologi, Implementasi, Standar Proses, Standar 

Penilaian, Kurikulum 2013. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 butir 19 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003, menurut Mulyasa (2008) bahwa Kurikulum merupakan komponen 

pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh 

pengelola maupun penyelenggara khususnya oleh guru dan kepala sekolah. 

Kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan berkaitan dengan 

penentuan arah, isi dan proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan 

macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan (Sukmadinata, 2007). 

Kurikulum merupakan pedoman utama dalam penentuan kebijakan pendidikan, 

pengembangan perencanaan arah dan tujuan pendidikan, pengembangan 

pelakanaan proses pendidikan, dan evaluasi terhadap pencapaian hasil dari proses 

pendidikan.   

Perkembangan paradigma dunia tentang makna pendidikan menjadikan 

Kurikulum sebagai acuan utama pengembangan segenap proses pendidikan harus 

memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk dapat menyesuaikan perkembangan 

jaman. Abidin (2013) menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang memilki kompetensi yang utuh, 

kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh sumber daya manusia saat ini 

dititikberatkan pada kompetensi berfikir dan kompetensi berkomunikasi. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Abidin, Morocco, et al. (2008) berpendapat bahwa 

pada abad kedua puluh satu minimal ada empat kompetensi belajar yang harus 

dikuasai yakni kemampuan pemahaman yang tinggi, kemampuan berfikir kritis, 

kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi, serta kemampuan berfikir kritis. 

Abidin (2013) juga menjelaskan bahwa menurut Trilling dan Fadel (2009) ada 
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tiga keterampilan utama yang harus dimiliki dalam konteks pendidikan abad 21, 

keterampilan tersebut adalah keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan 

dalam menguasai media informasi dan teknologi, dan keterampilan berkehidupan 

dan berkarier. Berdasarkan paradigma kompetensi dan keterampilan abad 21 yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut maka Kurikulum sebagai pedoman 

utama pengembangan segenap proses pendidikan harus dikembangkan untuk 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi dan keterampilan dalam konteks abad 21 agar dapat 

bersaing secara global dimasa yang akan datang. 

Pengembangan kurikulum merupakan upaya yang harus dilakukan 

pemerintah dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. 

Pemberlakuan Kurikulum 2013 ditujukan untuk menjawab tantangan zaman 

terhadap pendidikan yakni untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, inovatif, 

kreatif, kolaboratif, dan berkarakter (Abidin, 2014).  Pemberlakuan Kurikulum 

2013 sebagai komponen pendidikan merupakan upaya pengembangan kurikulum 

yang dilakukan oleh pemerintah sebagai jawaban dan wujud perbaikan maupun 

peningkatan kualitas pendidikan untuk dapat mencapai kompetensi dan 

keterampilan sumber daya manusia dalam paradigma pendidikan abad 21.  

Pemerintah berupaya memperbaiki kualitas pendidikan untuk menjawab 

tantangan zaman terhadap pendidikan di Indonesia melalui pelaksanaan 

Kurikulum 2013. Tahun ajaran 2013/2014 menjadi titik awal pelaksanaan 

Kurikulum 2013 sebagai produk pengembangan kurikulum yang diharapkan 

mampu memperbaiki kelemahan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya. 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 merupakan langkah yang berkesinambungan dari 

kurikulum yang telah ada yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan, dalam hal ini adalah penyempurnaan kurikulum 

sebagai langkah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan 

kurikulum dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menghadapi tantangan 

perkembangan zaman, persoalan kualitas moral bangsa, kualitas sumber daya 

manusia, tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

kebutuhan intelegensi manusia dalam menghadapi persaingan global. 
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Pada awal tahun ajaran 2013/2014 hingga tahun ajaran 2014/2015 yang 

tengah berjalan, Kurikulum 2013 telah dilaksanakan secara terbatas dan 

berjenjang. Sesuai dengan Surat Edaran Wakil Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 36250/ WMP/ KR/ 2014 bahwa pada tahun ajaran 2014/2015 

Pemerintah akan melanjutkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di semua satuan 

pendidikan. Pada tahun awal pelaksanaan, Kurikulum 2013 telah dilaksanakan 

pada sekolah rintisan (piloting) yang merupakan sekolah percontohan pelaksanaan 

Kurikulum 2013, untuk sekolah rintisan di tingkat SMA dan yang sederajat telah 

dilaksanakan di kelas X dan XI hingga tahun kedua yang sedang berjalan. Pada 

tahun kedua pelaksanaan, semua sekolah termasuk disini adalah sekolah diluar 

sekolah rintisan (non piloting) juga diharuskan melaksanakan Kurikulum 2013, 

untuk sekolah diluar sekolah rintisan Kurikulum 2013 juga dilaksanakan pada 

kelas X dan XI dengan harapan bahwa pada tahun ajaran berikutnya Kurikulum 

2013 telah dilaksanakan pada semua kelas disetiap satuan pendidikan.  

Perubahan kebijakan terjadi dalam kurun waktu satu setengah tahun 

pelaksanaan Kurikulum 2013. Pada pertengahan tahun ajaran 2014/2015 

pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan pelaksanaan 

Kurikulum 2013 di seluruh sekolah di Indonesia. Kebijakan tersebut diatur dalam 

Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Kurikulum tahun 

2006 dan Kurikulum 2013. Inti dari Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (Satu) adalah pemberhentian 

pelaksanaan Kurikulum 2013 pada sekolah diluar sekolah rintisan Kurikulum 

2013 dan pemberlakuan kembali Kurikulum tahun 2006 pada sekolah tersebut 

sampai ada ketetapan baru bagi sekolah diluar sekolah rintisan Kurikulum 2013 

untuk kembali melaksanakan Kurikulum 2013. Permendikbud Nomor 160 Tahun 

2014 juga menjelasakan tata pelaksanaan Kurikulum 2013 bagi sekolah rintisan 

Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 (Dua) bahwa satuan 

pendidikan (sekolah rintisan Kurikulum 2013) yang telah melaksanakan 

Kurikulum 2013 selama tiga semester tetap menggunakan Kurikulum 2013, 

sekolah rintisan Kurikulum 2013 dapat berganti kembali melaksanakan 
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Kurikulum tahun 2006 dengan melakukan pelaporan pada dinas berwenang, 

terkait dengan pertimbangan untuk kembali kepada Kurikulum tahun 2006. 

Pemerintah memandang perlu melakukan revisi terhadap pelaksanaan 

Kurikulum 2013 melalui kebijakan baru yang tertuang dalam Permendikbud 

Nomor 160 Tahun 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan persiapan pelaksanaan 

Kurikulum 2013 bagi sekolah dan komponen terkait diluar sekolah rintisan 

Kurikulum 2013 ataupun yang belum sama sekali melaksanakan Kurikulum 2013. 

Kebijakan tersebut juga merupakan wujud tanggapan dari pemerintah terhadap 

banyaknya persoalan yang muncul terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013 

baik pada sekolah piloting maupun non piloting Kurikulum 2013. Kurangnya 

persiapan dan sosialisasi tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 ditengarai menjadi 

penyebab munculnya berbagai macam persoalan, khususnya bagi sekolah non 

piloting yang diharuskan melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahun kedua 

pelaksanaan. Persoalan yang muncul salah satunya adalah dalam hal kesiapan 

guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013 yang berkaitan langsung dengan 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan 

penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam proses pendidikan, dimana proses 

pendidikan yang kurang lebih selama satu setengah tahun berjalan dengan 

menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran 

dalam konteks Kurikulum 2013 dinilai menghambat proses belajar mengajar.   

Persoalan yang muncul dan tengah dihadapi oleh guru secara umum adalah 

dalam hal implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian Kurikulum 2013 

yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Menurut Rochadi 

(2014) hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 yang telah 

dilaksanakan pada kisaran bulan November hingga Desember tahun 2014 

menjelaskan bahwa menurut pengamatan kepala sekolah hasil perhitungan rata-

rata data statistik menunjukan bahwa sekitar 90% guru SMA telah sesuai dalam 

menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran, dan 10% guru SMA 

belum sesuai dalam menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. 

Data statistik juga menunjukan bahwa 85% guru SMA telah memahami prinsip 
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penilaian otentik dan aplikasinya, dan 15% guru SMA belum memahami prinsip 

penilaian otentik dan aplikasinya.  Data statistik menunjukan bahwa 76% guru 

SMA telah memahami konsep dan aplikasi penilaian berbasis portofolio, dan 14% 

guru SMA belum memahami konsep dan aplikasi penilaian berbasis portofolio. 

Data statistik juga menunjukan bahwa 64% guru SMA telah memahami konsep 

dan aplikasi penilaian diri, dan 36% guru SMA belum memahami konsep dan 

aplikasi penilaian diri. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa belum 

sepenuhnya guru SMA memahami konsep dan aplikasi proses pembelajaran 

maupun penilaian yang sesuai dengan Standar Proses dan Standar Penilaian 

Kurikulum 2013. 

Berdasarkan observasi pendahuluan melalui wawancara dengan guru 

Biologi kelas X di beberapa SMA diwilayah Kabupaten Semarang bahwa banyak 

hambatan yang masih dirasakan dalam melaksanakan proses dan penilaian 

pembelajaran sesuai kaidah Kurikulum 2013. Hambatan tersebut nampak pada 

implementasi Standar Proses pembelajaran dalam hal perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran, juga dalam implementasi Standar Penilaian yang meliputi segenap 

proses perencanaan dan pelaksanaan penilaian sesuai dengan kaidah pelaksanaan 

Kurikulum 2013.  

Standar Proses Kurikulum 2013 adalah kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi 

Lulusan. Mekanisme pelaksanaan pembelajaran menurut Permendikbud No. 103 

tahun 2014 meliputi perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dalam konteks 

Kurikulum 2013 diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik 

(Permendikbud No. 103 tahun 2014). 

Standar Penilaian Kurikulum 2013 adalah kriteria mengenai mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan 
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Permendikbud No. 104 tahun 2014 Kurikulum 2013 mempersyaratkan 

penggunaan penilaian autentik (authentic assesment), secara paradigmatik 

penilaian autentik memerlukan perwujudan pembelajaran autentik (authentic 

instruction) dan belajar autentik (authentic learning). Hal ini diyakini bahwa 

penilaian autentik lebih mampu memberikan informasi kemampuan peserta didik 

secara holistik dan valid (Permendikbud No. 104 tahun 2014). 

Setiap satuan pendidikan pada umumnya dan guru khususnya wajib 

melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta 

penilaian proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pelaksanaan Kurikulum 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan, 

namun pada kenyataannya guru mengalami hambatan dalam hal implementasi 

Standar Proses dan Standar Penilaian sesuai dengan kaidah Kurikulum 2013. 

Pada dasarnya guru berperan sebagai aktor utama dalam implementasi 

Standar Proses maupun Standar Penilaian Kurikulum 2013 dan dalam konsepsi 

pelaksanaan kurikulum pada umumnya . Guru memegang peranan penting dalam 

hal perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan sesuai kaidah dan amanah 

Kurikulum 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2008 tentang guru pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar 

mengajar meliputi banyak hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Adams dan 

Decey dalam Basic Principles of Student Teaching antara lain Guru sebagai 

pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, 

ekspeditor, perencana, supervisor, motivator dan konselor (Usman, 2009). 

Pentingnya peranan guru dalam belajar-mengajar menjadikan guru sebagai 

aktor terdepan dalam Implementasi Kurikulum 2013 yang berhadapan langsung 

dengan peserta didik. Peran penting guru antara lain meliputi (1) kemampuan 
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menjabarkan topik-topik bahasan pada mata pelajaran menjadi informasi yang 

menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik, (2) kemampuan untuk 

mengidentifikasi tingkat dan area kesulitan peserta didik dan kemampuan untuk 

membantunya keluar dari kesulitan tersebut, dan (3) kemampuan melakukan 

evaluasi kemajuan belajar siswa. Berdasarkan hasil evaluasi guru dapat 

menentukan strategi untuk menentukan metode pembelajaran yang lebih tepat dan 

kecepatan dalam memberikan informasi berupa pengetahuan kepada peserta didik. 

Sejalan dengan kebijakan baru dari pemerintah melalui Permendikbud 

Nomor 160 Tahun 2013 yang memberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan 

Kurikulum 2013 secara bersamaan atas berbagai macam pertimbangan dalam 

upaya peningkatan kesiapan setiap komponen pendidikan dalam implementasi 

Kurikulum 2013, kemudian hasil monitoring dan evaluasi implementasi 

Kurikulum 2013 yang menunjukan bahwa belum sepenuhnya guru SMA 

memahami konsep dan aplikasi proses pembelajaran maupun penilaian yang 

sesuai dengan Standar Proses dan Standar Penilaian Kurikulum 2013, dan juga 

hasil observasi pendahuluan melalui wawancara dengan guru Biologi kelas X di 

beberapa SMA diwilayah Kabupaten Semarang yang munjukan masih banyak 

hambatan yang dirasakan dalam melaksanakan proses dan penilaian pembelajaran 

sesuai kaidah Kurikulum 2013, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa 

sajakah yang menjadi hambatan guru Biologi kelas X dalam implementasi standar 

proses dan standar penilaian Kurikulum 2013 di SMA Negeri se Kabupaten 

Semarang. Adapun hambatan yang dimaksud adalah dalam hal implementasi 

Standar Proses Kurikulum 2013 yang meliputi hambatan dalam perencanaan 

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses dan 

hasil pembelajaran, juga hambatan dalam implementasi Standar Penilaian 

Kurikulum 2013 yang meliputi hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

penilaian pembelajaran sebagai wujud dukungan terhadap evaluasi, perbaikan, 

dan upaya peningkatan dalam rangka mencapai keberhasilan implementasi 

Kurikulum 2013. 

 

 



8 
 

 
 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah: 

1. Hambatan apa sajakah yang muncul dan dihadapi oleh guru Biologi kelas X 

dalam implementasi Standar Proses Kurikulum 2013 di SMA Negeri se 

Kabupaten Semarang ? 

2. Hambatan apa sajakah yang muncul dan dihadapi oleh guru Biologi kelas X 

dalam implementasi Standar Penilaian Kurikulum 2013 di SMA Negeri se 

Kabupaten Semarang ? 

 

C. Penegasan Istilah 

1. Hambatan 

Hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu atau 

keadaan yang menghambat atau menyulitkan guru Biologi kelas X dalam 

implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian Kurikulum 2013 di SMA 

Negeri se Kabupaten Semarang yang meliputi perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. 

2. Guru Biologi 

Guru Biologi dalam hal ini adalah tenaga pengajar yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi dalam cabang ilmu Biologi dimana bertindak 

sebagai pelaksana dalam proses implementasi Standar Proses dan Standar 

Penilaian Kurikulum 2013 yang melipui perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran.  

3. Implementasi 

Implementasi dalam hal ini adalah penerapan konsep perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran oleh guru Biologi dalam konteks Kurikulum 2013 di SMA 

Negeri se Kabupaten Semarang. Implementasi merupakan suatu proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis 
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sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap (Mulyasa, 2008).  

4. Standar Proses Kurikulum 2013 

Standar Proses Kurikulum 2013 adalah kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran sesuai kaidah Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan untuk 

mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar proses yang dimaksud disini 

adalah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran,  

5. Standar Penilaian Kurikulum 2013 

Standar Penilaian Kurikulum 2013 adalah kriteria mengenai mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar Penilaian 

yang dimaksud disini adalah mencakup perencanaan dan pelaksanaan penilaian 

proses dan hasil pembelajaran. Penilaian dalam konteks Kurikulum 2013 

sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur  

pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian otentik, penilaian 

diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 

kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari ini penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hambatan apa saja yang muncul dan dihadapi oleh guru Biologi 

kelas X dalam implementasi Standar Proses Kurikulum 2013 di SMA Negeri 

se Kabupaten Semarang. 

2. Mengetahui hambatan apa saja yang muncul dan dihadapi oleh guru Biologi 

kelas X dalam implementasi Standar Penilaian Kurikulum 2013 di SMA 

Negeri se Kabupaten Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Guru 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan 

permasalahan dan meningkatkan pemahaman guru pada umumnya dalam 

segenap proses dan tahapan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang 

sesuai dengan kaidah Kurikulum 2013. 

b. Kepala Sekolah 

Memberikan gambaran alternatif pengambilan kebijakan terkait 

dengan permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh Guru dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 disetiap satuan pendidikan. 

c. Sekolah 

Mencapai keberhasilan yang maksimal dalam implementasi 

Kurikulum 2013 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan 

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

d. Peneliti 

Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sebagai calon 

tenaga pengajar dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai 

kemungkinan perubahan kebijakan dalam dunia pendidikan, dalam hal ini 

adalah perubahan kebijakan dalam hal implementasi kurikulum. 

e. Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun kajian penelitian 

berikutnya terkait dengan Kurikulum 2013. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan ataupun pengetahuan 

mengenai gambaran kemungkinan permasalahan atau hambatan yang muncul 

dan gambaran alternatif pengambilan kebijakan sebagai solusi pemecahan 

permasalahan atau hambatan yang mungkin muncul dalam sebuah proses 

implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian yang meliputi perencanan 

proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses 

dan hasil pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Standar Proses Kurikulum 2013 

a. Definisi 

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran 

pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 

Mekanisme pelaksanaan pembelajaran menurut Permendikbud No. 103 

tahun 2014 meliputi perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dalam 

konteks Kurikulum 2013 diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik (Permendikbud No. 103 tahun 2014). Proses 

pembelajaran merupakan aktivitas terencana yang disusun guru sehingga 

siswa mampu belajar dan mencapai kompetensi yang diharapkan (Abidin, 

2014). 

b. Konsep Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud No. 103 tahun 2014 pembelajaran 

merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter 

setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang 

berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat. Proses tersebut 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin 

meningkat dalam sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan 

yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, 

serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia.  

Keluarga merupakan tempat pertama bersemainya bibit sikap 

(spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Oleh 
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karena itu, peran keluarga tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sekolah. 

Sekolah merupakan tempat kedua pendidikan peserta didik yang dilakukan 

melalui program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan 

intrakurikuler dilaksanakan melalui mata pelajaran. Kegiatan kokurikuler 

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang terkait 

langsung dengan mata pelajaran, misalnya tugas individu, tugas kelompok, 

dan pekerjaan rumah berbentuk proyek atau bentuk lainnya. Sedangkan 

kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang 

bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan mata pelajaran, misalnya 

kepramukaan, palang merah remaja, festival seni, bazar, dan olahraga.  

Masyarakat merupakan tempat pendidikan yang jenisnya beragam dan 

pada umumnya sulit diselaraskan antara satu sama lain, misalnya media 

massa, bisnis dan industri, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga 

keagamaan. Untuk itu para tokoh masyarakat tersebut semestinya saling 

koordinasi dan sinkronisasi dalam memainkan perannya untuk mendukung 

proses pembelajaran. Singkatnya, keterjalinan, keterpaduan, dan konsistensi 

antara keluarga, sekolah, dan masyarakat harus diupayakan dan 

diperjuangkan secara terus menerus karena tripusat pendidikan tersebut 

sekaligus menjadi sumber belajar yang saling menunjang.  

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan 

pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang 

dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai 

sumber belajar. Peserta didik mengembangkan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi, di sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Proses tersebut berlangsung melalui kegiatan 

tatap muka di kelas, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.  

Terkait dengan hal tersebut, maka pembelajaran ditujukan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan berperadaban dunia.  
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Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara 

aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. 

Untuk itu pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan 

kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses 

kognitifnya. Agar benarbenar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan 

masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras 

mewujudkan idei-denya. 

c. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud No. 103 tahun 2014 kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan perlu menggunakan prinsip sebagai 

berikut:  

1) Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu; 

2) Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar; 

3) Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah;  

4) Pembelajaran berbasis kompetensi; 

5) Pembelajaran terpadu; 

6) Pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki 

kebenaran multi dimensi; 

7) Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif;  

8) Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara 

hard-skills dan soft-skills; 

9) Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan 

peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

10) Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan 

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

karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran (tut wuri handayani); 

11) Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat;  
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12) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran; 

13) Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta 

didik; dan  

14) Suasana belajar menyenangkan dan menantang. 

d. Lingkup Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud No. 103 tahun 2014 lingkup pembelajaran 

pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan 

berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan 

beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran 

merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, 

pengaturan, dan budaya misalnya discovery learning, project-based 

learning, problem-based learning, inquiry learning.  

Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung (direct 

instructional) dan tidak langsung (indirect instructional). Pembelajaran 

langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, 

kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta 

didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang 

dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran langsung peserta didik 

melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi 

/mencoba, menalar/ mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pembelajaran 

langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang 

disebut dengan dampak pembelajaran (instructional effect).  

Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama 

proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak 

pengiring (nurturant effect). Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan 

pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. Hal 

ini berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan 

dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Pengembangan nilai dan sikap sebagai proses pengembangan moral dan 
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perilaku, dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan 

yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam 

proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan intrakurikuler, 

kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan 

masyarakat (luar sekolah) dalam rangka mengembangkan moral dan 

perilaku yang terkait dengan nilai dan sikap. 

e. Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran. 

Berdasarkan Permendikbud No. 103 tahun 2014 berikut dijelaskan 

mengenai mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang meliputi tahapan 

perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013. 

1) Perencanaan Pembelajaran 

a) Pengkajian Silabus 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran 

untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Dalam pengertian lain 

silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi 

dasar kedalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian (Abidin, 2014). Silabus 

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Silabus paling sedikit memuat: 

1. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/ MTs/  SMPLB/ Paket B 

dan SMA/ MA/ SMALB/ SMK / MK/ Paket C/ Paket C 

Kejuruan). 

2. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. 

3. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial 

mengenai kompetensi dalam aspek sikap,  pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu 

jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. 

4. Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait 

muatan atau mata pelajaran.  
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5. Tema(khusus SD/ MI/ SDLB/ Paket A). 

6. Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator pencapaian kompetensi. 

7. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 

8. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta 

didik.  

9. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam 

struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun.  

10. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 

alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.  

b) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud No. 103 tahun 2014 dapat 

dijelaskan beberapa hal mengenai Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran: 

1. Hakikat RPP 

RPP merupakan rencana pembelajaran yang 

dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks 

pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencakup: (1) identitas 

sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) 

alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) 

materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; 

dan (7) media/alat, bahan, dan sumber belajar. 

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar 

(guru kelas) di SD/MI dan untuk guru mata pelajaran yang 

diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. 

Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal 
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tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum 

pembelajaran dilaksanakan.  

Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara 

mandiri dan atau berkelompok di sekolah/madrasah 

dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala 

sekolah/madrasah. Pengembangan RPP dapat juga dilakukan 

oleh guru secara berkelompok antarsekolah atau antarwilayah 

dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan 

atau kantor kementerian agama setempat. 

2. Prinsip Penyusunan RPP 

a. Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap 

spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan 

(KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4). 

b. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 

lebih. 

c. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik RPP 

disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, 

tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, 

dan/atau lingkungan peserta didik. 

d. Berpusat pada peserta didik Proses pembelajaran dirancang 

dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong 

motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, 

dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik 

meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar/ mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 

e. Berbasis konteks Proses pembelajaran yang menjadikan 

lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. 
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f. Berorientasi kekinian Pembelajaran yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-

nilai kehidupan masa kini. 

g. Mengembangkan kemandirian belajar Pembelajaran yang 

memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. 

h. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran 

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik 

positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 

i. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi 

dan/atau antarmuatan RPP disusun dengan memperhatikan 

keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator 

pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu 

keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan 

mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas 

mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

j. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi RPP 

disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan 

efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

3. Langkah Penyusunan RPP 

a. Pengkajian silabus meliputi: (1) KI dan KD; (2) materi 

pembelajaran; (3) proses pembelajaran; (4) penilaian 

pembelajaran; (5) alokasi waktu; dan (6) sumber belajar;  

b. Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-1, KI-2, KI-3, 

dan KI-4; 

c. Materi Pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran 

dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan 

lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan 

sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk 

pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial; 



19 
 

 
 

d. Penjabaran Kegiatan Pembelajaran yang ada pada silabus 

dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan 

saintifik disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan satuan 

pendidikan termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan 

sumber belajar;  

e. Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan 

alokasi waktu pada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup;  

f. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara 

menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta 

membuat pedoman penskoran; 

g. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah 

dilakukan penilaian;  

h. Menentukan Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah 

penjabaran proses pembelajaran. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

a) Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1. Alokasi Waktu 

a. SD/MI  : 35 menit. 

b. SMP/MTs  : 40 menit. 

c. SMA/MA  : 45 menit. 

d. SMK/MAK : 45 menit. 

2. Buku Teks Pelajaran 

Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatan 

efisiensi dan efektivitas yang jumlahnya disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik.  

3. Pengelolaan Kelas 

a. Guru menyesuaikan pengaturan  tempat duduk  peserta didik 

sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. 
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b. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran 

harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. 

c. Guru wajib menggunakan  kata-kata  santun, lugas  dan  

mudah  dimengerti oleh peserta didik.  

d. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan 

kemampuan belajar peserta didik. 

e. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan 

keselamatan  dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. 

f. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap 

respons dan hasil belajar peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

g. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk 

bertanya dan mengemukakan pendapat. 

h. Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi. 

i. Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta 

didik silabus mata pelajaran; dan 

j. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai 

dengan waktu  yang dijadwalkan. 

b) Pelaksanaan Pembelajaran. 

Berdasarkan Permendikbud No. 103 tahun 2014 pelaksanaan 

pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi  kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan;  

b. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan 

dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi 

yang akan dipelajari dan dikembangkan;  

c. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan 

manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari;  
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d. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang 

akan dilakukan; dan  

e. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan 

digunakan. 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi, yang dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang 

disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta 

didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, 

menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.  

Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan 

perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari 

KI-1 dan KI-2 antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, 

teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai 

pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu:  

1) Membuat rangkuman/simpulan pelajaran; 

2) Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan; 

3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran;  

b. Kegiatan guru yaitu:  

1) Melakukan penilaian; 
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2) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan 

konseling dan atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 

peserta didik; dan  

3) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

3) Daya Dukung 

Berdasarkan Permendikbud No. 103 tahun 2014 proses 

pembelajaran memerlukan daya dukung berupa ketersediaan sarana dan 

prasarana pembelajaran. Sarana yang meliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan 

habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Prasarana yang 

meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang 

pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 

ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya 

dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat 

berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

 

2. Standar Penilaian Kurikulum 2013 

a. Definisi 

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan 

Permendikbud No. 104 tahun 2014 Kurikulum 2013 mempersyaratkan 

penggunaan penilaian autentik (authentic assesment). Secara paradigmatik 

penilaian autentik memerlukan perwujudan pembelajaran autentik 

(authentic instruction) dan belajar autentik (authentic learning). Hal ini 

diyakini bahwa penilaian autentik lebih mampu memberikan informasi 

kemampuan peserta didik secara holistik dan valid. 
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Penilaian adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan 

berpegang pada acuan kriteria tertentu yang dilakukan dengan didahului 

perencanaan yang sistematis, dilanjutkan dengan pengumpulan dan 

pengolahan data, analisis dan interpretasi terhadap data yang berhasil 

dihimpun (Sudijono, 2009). Sebagaimana dijelaskan oleh Abidin (2014) 

menurut Popham (2011a) penilaian merupakan usaha formal yang dilakukan 

untuk menjelaskan status siswa dalam variabel penting pendidikan. Variabel 

penting disini meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Sebagaimana ditegaskan pula oleh Abidin (2014) bahwa menurut (Miller, et 

al, 2009) penilaian sebagai istilah umum yang berisi seluruh prosedur untuk 

mendapatkan informasi tentang status belajar siswa dan membuat keputusan 

berdasarkan perkembangan belajar siswa. 

Penilaian pendidikan dalam konteks Kurikulum 2013 sebagai proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk  mengukur  pencapaian hasil 

belajar peserta didik mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian 

berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, 

ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 

kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah yang diuraikan 

sebagai berikut.  

1) Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk  menilai mulai dari masukan (input), proses,dan 

keluaran (output) pembelajaran.  

2) Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta 

didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. 

3) Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan 

untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk 

penugasan perseorangan atau kelompok di dalam maupun di luar kelas 

khususnya pada sikap, perilaku dan keterampilan. 

4) Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses 
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pembelajaran dalam rangka memantau kemajuan dan perbaikan hasil 

belajar peserta didik.  

5) Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik 

untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu 

Kompetensi Dasar atau lebih.  

6) Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 

melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan 

tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan 

seluruh Kompetensi Dasar pada periode tersebut. 

7) Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir 

semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang 

merepresentasikan semua Kompetensi Dasar pada semester tersebut.  

8) Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan 

kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 

mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi 

sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti 

pada tingkat kompetensi tersebut. 

9) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK 

merupakan  kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK 

meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan 

Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.  

10) Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan 

pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam 

rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang 

dilaksanakan secara nasional. 

11) Ujian Sekolah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi 

di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan 

pendidikan.  



25 
 

 
 

b. Konsep Penilaian Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud No. 104 tahun 2014 berikut penjelasan 

mengenai fungsi, tujuan, dan acuan penilaian pembelajaan dalam konteks 

Kurikulum 2013. 

1) Fungsi Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk 

memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi 

kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pendidik meliputi:  

a) Formatif 

Yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik 

dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan 

penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai 

dengan prinsip Kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu dan 

mau. Hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan 

untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta 

proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan 

berikutnya; dan 

b) Sumatif 

Yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada 

akhir suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan 

di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini 

digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas dan 

keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik. 

2) Tujuan 

a) Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai 

seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam 

pembelajaran remedial dan program pengayaan. 
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b) Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik 

dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, satu 

semesteran, satu tahunan, dan masa studi satuan pendidikan.  

c) Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat 

penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai 

peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian 

hasil belajar. 

d) Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester 

berikutnya. 

3) Acuan Penilaian 

a) Penilaian menggunakan Acuan Kriteria yang merupakan penilaian 

kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian 

kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu 

penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang peserta didik 

tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya namun 

dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan. 

b) Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan 

mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu 

kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, 

kelompok, maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi 

program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara 

individual maupun kelompok. Program pengayaan merupakan 

pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari. 

c) Acuan Kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk 

pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan. 

c. Prinsip Penilaian Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud No. 104 tahun 2014 prinsip penilaian 

hasil belajar oleh pendidik meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. 

Prinsip umum dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah sebagai 

berikut.  
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1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur.  

2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.  

3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta 

didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang 

agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.  

4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu 

komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.  

5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan.  

6) Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai 

teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai 

peserta didik.  

7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku.  

8) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari 

segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.  

9) Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan 

peserta didik dalam belajar.  

Prinsip khusus dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berisikan 

prinsip-prinsip Penilaian Autentik sebagai berikut.  

1) Materi penilaian dikembangkan dari kurikulum.  

2) Bersifat lintas muatan atau mata pelajaran.  

3) Berkaitan dengan kemampuan peserta didik.  

4) Berbasis kinerja peserta didik.  

5) Memotivasi belajar peserta didik.  

6) Menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik.  

7) Memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya. 
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8) Menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

9) Mengembangkan kemampuan berpikir divergen. 

10) Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. 

11) Menghendaki balikan yang segera dan terus menerus. 

12) Menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata.  

13) Terkait dengan dunia kerja.  

14) Menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata. 

15) Menggunakan berbagai cara dan instrumen. 

d. Lingkup Penilaian Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud No. 104 tahun 2014 penilaian hasil belajar 

peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah 

ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, 

kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan, kompetensi program, dan 

proses. 

e. Mekanisme Penilaian Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud No. 104 tahun 2014 berikut penjelasan 

mengenai tingkat kompetensi, ketuntasan belajar, serta teknik dan instrumen 

penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. 

1) Tingkat Kompetensi 

Tingkat kompetensi merupakan batas minimal pencapaian 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pencapaian 

kompetensi sikap dinyatakan dalam deskripsi kualitas tertentu, 

sedangkan pencapaian kompetensi pengetahuan dinyatakan dalam skor 

tertentu untuk kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuannya, 

sedangkan untuk kompetensi keterampilan dinyatakan dalam deskripsi 

kemahiran dan/atau skor tertentu. Pencapaian tingkat kompetensi 

dinyatakan dalam bentuk deskripsi kemampuan dan/atau skor yang 

dipersyaratkan pada tingkat tertentu. Tingkat pencapaian KI dan KD 

berbeda untuk setiap satuan tingkat pendidikan mulai dari SD/MI kelas 
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awal (I – III) dan kelas atas (IV – VI), SMP/MTs kelas VII - IX, dan 

SMA/SMK/MA kelas X - XII. Tingkat pencapaian kompetensi 

ditentukan sebagai berikut. 

2) Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi 

dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan 

penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan 

tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat 

penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan belajar 

dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap 

semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan. 

Ketuntasan Belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta 

didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang 

diikutinya dalam satu semester. Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun 

ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap 

dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan 

adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata 

pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan 

peserta didik dari satuan pendidikan. 

3) Teknik dan instrumen penilaian 

Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai 

kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan Teknik dan instrumen yang dapat digunakan untuk 

menilai kompetensi pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

a) Penilaian Kompetensi Sikap 

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait 

dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. 

Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup 

yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi 

perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan. Ada beberapa 

cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, antara 
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lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan 

penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek 

atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, yang hasil 

akhirnya dihitung berdasarkan modus. 

1. Observasi  

Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam 

melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisi 

sejumlah indikator perilaku yang diamati, baik yang terkait 

dengan mata pelajaran maupun secara umum. Pengamatan 

terhadap sikap dan perilaku yang terkait dengan mata pelajaran 

dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses 

pembelajaran berlangsung, seperti: ketekunan belajar, percaya 

diri, rasa ingin tahu, kerajinan, kerjasama, kejujuran, disiplin, 

peduli lingkungan, dan selama peserta didik berada di sekolah 

atau bahkan di luar sekolah selama perilakunya dapat diamati 

guru. 

2. Penilaian diri (self assesment) 

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan 

(reinforcement) terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. 

Penilaian diri berperan penting bersamaan dengan bergesernya 

pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik yang didasarkan 

pada konsep belajar mandiri (autonomous  learning). Untuk 

menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai diri terlalu 

tinggi dan subyektif, penilaian diri dilakukan berdasarkan 

kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu penilaian diri oleh 

peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut.  

a. Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.  

b. Menentukan kompetensi yang akan dinilai.  

c. Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.  
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d. Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek, 

atau skala penilaian. 

3. Penilaian teman sebaya (peer assessment)  

Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan 

teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling 

menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar pengamatan antarpeserta didik. 

Penilaian teman sebaya dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 

(tiga) teman sekelas atau sebaliknya. Format yang digunakan 

untuk penilaian sejawat dapat menggunakan format seperti 

contoh pada penilaian diri. 

4. Penilaian jurnal (anecdotal record)  

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru 

dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang 

sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses 

pembelajaran mata pelajaran. 

b) Penilaian Kompetensi Pengetahuan  

1. Tes tertulis. 

Bentuk soal tes tertulis, yaitu: 

a. memilih jawaban, dapat berupa: 

1) pilihan ganda 

2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak) 

3) menjodohkan 

4) sebab-akibat 

b. mensuplai jawaban, dapat berupa:  

1) isian atau melengkapi  

2) jawaban singkat atau pendek  

3) uraian  

Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah 

soalsoal yang menghendaki peserta didik merumuskan 

jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian 
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menghendaki peserta didik mengemukakan atau 

mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis 

dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya 

mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. 

Kelemahan tes tertulis bentuk uraian antara lain cakupan materi 

yang ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak 

dalam mengoreksi jawaban. 

2. Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 

Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat 

dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan 

percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. 

Ketika terjadi diskusi, guru dapat mengenal kemampuan peserta 

didik dalam kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) 

seperti melalui pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran 

konsep, dan ketepatan penggunaan istilah/fakta/prosedur yang 

digunakan pada waktu mengungkapkan pendapat, bertanya, atau 

pun menjawab pertanyaan. Seorang peserta didik yang selalu 

menggunakan kalimat yang baik dan benar menurut kaedah 

bahasa menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki 

pengetahuan tata bahasa yang baik dan mampu menggunakan 

pengetahuan tersebut dalam kalimat-kalimat. Seorang peserta 

didik yang dengan sistematis dan jelas dapat menceritakan 

misalnya hukum Pascal kepada temantemannya, pada waktu 

menyajikan tugasnya atau menjawab pertanyaan temannya 

memberikan informasi yang sahih dan autentik tentang 

pengetahuannya mengenai hukum Pascal dan mengenai 

penerapan hukum Pascal jika yang bersangkutan menjelaskan 

bagaimana hukum Pascal digunakan dalam kehidupan (bukan 

mengulang cerita guru, jika mengulangi cerita dari guru berarti 

yang bersangkutan memiliki pengetahuan). Seorang peserta 

didik yang mampu menjelaskan misalnya pengertian pasar, 
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macam dan jenis pasar serta kaitannya dengan pemasaran 

memberikan informasi yang valid dan autentik tentang 

pengetahuan yang dimilikinya tentang konsep pasar. Seorang 

peserta didik yang mampu menceritakan dengan kronologis 

tentang suatu peristiwa sejarah merupakan suatu bukti bahwa 

yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterampilan 

berpikir sejarah tentang peristiwa sejarah tersebut. Seorang 

peserta didik yang mampu menjelaskan makna lambang negara 

Garuda Pancasila merupakan suatu bukti bahwa yang 

bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir 

tentang kandungan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.  

3. Penugasan  

Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau 

projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai 

dengan karakteristik tugas. 

c) Penilaian Kompetensi Keterampilan 

Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan 

keterampilan kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat 

dilakukan dengan menggunakan: 

1. Unjuk kerja/kinerja/praktik 

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara 

mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. 

Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas 

tertentu seperti: praktikum di laboratorium, praktik ibadah, 

praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat 

musik, bernyanyi, dan membaca puisi/deklamasi. Penilaian 

unjuk kerja/kinerja/praktik perlu mempertimbangkan hal-hal 

berikut. 

a. Langkah-langkah kinerja yang perlu dilakukan peserta didik 

untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. 
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b. Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam 

kinerja tersebut. 

c. Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas. 

d. Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga 

dapat diamati. e) Kemampuan yang akan dinilai selanjutnya 

diurutkan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan 

diamati. 

Pengamatan unjuk kerja/kinerja/praktik perlu dilakukan 

dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian 

kemampuan tertentu. Misalnya untuk menilai kemampuan 

berbicara yang beragam dilakukan pengamatan terhadap 

kegiatan-kegiatan seperti: diskusi dalam kelompok kecil, 

berpidato, bercerita, dan wawancara. Dengan demikian, 

gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. Contoh 

untuk menilai unjuk kerja/kinerja/praktik di laboratorium 

dilakukan pengamatan terhadap penggunaan alat dan bahan 

praktikum. Untuk menilai praktik olahraga, seni dan budaya 

dilakukan pengamatan gerak dan penggunaan alat olahraga, seni 

dan budaya. Untuk mengamati unjuk kerja/kinerja/praktik 

peserta didik dapat menggunakan instrumen sebagai berikut: 

a. Daftar cek  

Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat 

nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat 

diamati oleh penilai. 

b. Skala Penilaian (Rating Scale)  

Penilaian kinerja yang menggunakan skala penilaian 

memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap 

penguasaan kompetensi tertentu, karena pemberian nilai 

secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari dua. 

Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat 
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sempurna. Misalnya: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 

dan 1 = kurang. 

2. Projek 

Penilaian projek dapat digunakan untuk mengetahui 

pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan 

menyelidiki dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara 

jelas. Penilaian projek dilakukan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, sampai pelaporan. Untuk itu, guru perlu 

menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti 

penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan 

penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai setiap tahap 

perlu disiapkan kriteria penilaian atau rubrik. 

3. Produk 

Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta 

didik membuat produk-produk, teknologi, dan seni, seperti: 

makanan (contoh: tempe, kue, asinan, baso, dan nata de 

coco), pakaian, sarana kebersihan (contoh: sabun, pasta gigi, 

cairan pembersih dan sapu), alat-alat teknologi (contoh: adaptor 

ac/dc dan bel listrik), hasil karya seni (contoh: patung, lukisan 

dan gambar), dan barang-barang terbuat dari kain, kayu, 

keramik, plastik, atau logam. Pengembangan produk meliputi 3 

(tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu: 

a. Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta 

didik dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan 

gagasan, dan mendesain produk.  

b. Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian 

kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan 

menggunakan bahan, alat, dan teknik. 

c. Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian 

produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang 
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ditetapkan, misalnya berdasarkan, tampilan, fungsi dan 

estetika. 

Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau 

holistik. 

a. Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, 

biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat 

pada semua tahap proses pengembangan (tahap: persiapan, 

pembuatan produk, penilaian produk). 

b. Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari 

produk, biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian 

produk. 

4. Portofolio 

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya 

peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata 

pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan 

dan dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. Berdasarkan 

informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri 

dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus 

menerus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio 

dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta 

didik melalui sekumpulan karyanya, antara lain: karangan, puisi, 

surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi 

buku/literatur, laporan penelitian, sinopsis dan karya nyata 

individu peserta didik yang diperoleh dari pengalaman.Berikut 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian 

portofolio.  

a. Peserta didik merasa memiliki portofolio sendiri  

b. Tentukan bersama hasil kerja apa yang akan dikumpulkan 

c. Kumpulkan dan simpan hasil kerja peserta didik dalam 1 map 

atau folder 

d. Beri tanggal pembuatan 
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e. Tentukan kriteria untuk menilai hasil kerja peserta didik 

f. Minta peserta didik untuk menilai hasil kerja mereka secara 

berkesinambungan 

g. Bagi yang kurang beri kesempatan perbaiki karyanya, 

tentukan jangka waktunya 

h. Bila perlu, jadwalkan pertemuan dengan orang tua 

5. Tertulis 

Selain menilai kompetensi pengetahuan, penilaian tertulis 

juga digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan, seperti 

menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat. 
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B. Kerangka Berfikir 

Gambar 1. Kerangka berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SMA Negeri se Kabupaten Semarang yang 

berjumlah sebelas sekolah. Sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Ungaran, SMA 

Negeri 2 Ungaran, SMA Negeri 1 Bergas, SMA Negeri 1 Ambarawa, SMA 

Negeri 1 Tuntang, SMA Negeri 1 Bringin, SMA Negeri 1 Pabelan, SMA Negeri 1 

Suruh, SMA Negeri 1 Susukan, SMA Negeri 1 Tengaran, dan SMA Negeri 1 

Getasan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2014 hingga bulan 

Januari tahun 2015. 

 

B. Fokus dan Subjek Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

identifikasi dan analisis hambatan guru Biologi Kelas X dalam implementasi 

Standar Proses dan Standar Penilaian Kurikulum 2013 di SMA Negeri se 

Kabupaten Semarang. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

guru Biologi kelas X di SMA Negeri se Kabupaten Semarang.  

  

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan 

Dekskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan hipotesis dan hasil 

analisis data berupa angka yang didekskripsikan dalam bentuk kalimat yang 

bersifat kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif, menunjukan bahwa penelitian ini 

dilaksanakan secara terencana untuk meneliti objek yang alami, apa adanya, dan 

dalam keadaan atau proses yang sebenarnya. (Arikunto  2006).  Penelitian ini 

mengutamakan proses dan hasil, perhatian dalam penelitian kualitatif lebih 

ditekankan pada bagaimana gejala tersebut muncul, dengan kata lain peneliti 

bukan mencari jawaban atas pertanyaan “apa” tetapi “mengapa”.  
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis hambatan guru Biologi kelas X dalam implementasi Standar Proses 

dan Standar Penilaian Kurikulum 2013 di SMA Negeri se Kabupaten Semarang. 

Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah metode kuesioner, metode wawancara, metode observasi, dan metode 

dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah instrumen kuesioner, pedoman 

wawancara, dan pedoman observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis dekskriptif dengan Presentase (DP) untuk menganalisis data hasil 

kuesioner. Data hasil wawancara dan data hasil observasi dianalisis secara 

kualitatif, sedangkan data hasil dokumentasi adalah sebagai data pelengkap. 

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan penelitian 

Dalam penelitian Kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam hal ini adalah sebagai instrumen juga 

harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian 

untuk selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai 

instrumen meliputi validasi tehadap pemahaman terhadap metode kualitatif, 

penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk 

memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. 

Validator dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, melalui 

evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, 

penguasaan teori terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal 

memasuki lapangan. Peneliti Kualitatif sebagai human instrument berfungsi 

menetakan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualias data, analisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013).  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuesioner, metode 

wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Adapun untuk 

instrumen yang digunakan dalam metode tersebut adalah instrumen kuesioner, 

pedoman wawancara, dan pedoman observasi. 
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a. Melaksanakan observasi pendahuluan untuk identifikasi masalah 

Observasi pendahuluan dilaksanakan pada sekolah piloting kurikulum 

2013 di wilayah kabupaten Semarang. Adapun sekolah tersebut adalah SMA 

Negeri 1 Ungaran, SMA Negeri 1 Ambarawa, dan SMA Negeri 1 Tengaran. 

Observasi pendahuluan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 

beberapa narasumber dari ketiga sekolah tersebut, adapun yang menjadi 

narasumber pada observasi pendahuluan adalah guru Biologi kelas X dan 

Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum. Observasi pendahuluan 

dimaksudkan untuk dapat menentukan fokus penelitian yang selanjutnya 

akan dikaji lebih dalam. Fokus permasalahan yang teridentifikasi dari hasil 

wawancara pada observasi pendahuluan adalah bahwa banyak kendala yang 

muncul dan tengah dihadapi oleh guru Biologi kelas X khususnya dan guru 

lain pada umumnya dalam implementasi Kurikulum 2013. Permasalahan 

muncul dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluaasi pembelajaran 

terkait dengan implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian 

Kurikulum 2013. Peneliti mengambil kesimpulan awal bahwa permasalahan 

tersebut perlu untuk dikaji lebih dalam. 

b. Menentukan sumber data penelitian 

Sumber data diambil dengan teknik Purposive Sampling, dimana 

sumber data utama adalah sebelas orang guru Biologi kelas X di SMA 

Negeri se Kabupaten Semarang. Sebagai tambahan sumber data laiannya 

adalah proses pembelajaran di kelas, dan dokumen silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

c. Menyusun instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, pedoman wawancara, 

dan pedoman observasi. Selain itu didukung pula dengan dokumentasi untuk 

melengkapi data penelitian. 

1) Instrumen Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor yaitu waktu, jumlah data yang 

cukup banyak dan tersebar secara geografis. Dalam hal ini digunakan 
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kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan bentuk kueisioner 

yang responden tinggal memilih jawaban dari alternatif jawaban yang 

sudah disediakan. Kuesioner tertutup digunakan untuk mengetahui 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru Biologi kelas X dalam 

implementasi standar proses dan standar penilaian Kurikulum 2013. 

Langkah-langkah pembuatan kueisioner meliputi penyusunan 

kisi-kisi kueisioner yang dilanjutkan dengan menyusun pertanyaan-

pertanyaan dan bentuk jawaban yang diinginkan berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun.  Setiap pertanyaan tersedia dua alternatif jawaban 

dan satu kolom penjelasan, responden tinggal memilih salah satu 

jawaban dengan memberi tanda  cek (√) pada kolom yang telah tersedia 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan responden memberikan 

penjelasan lebih lanjut dari jawaban yang dipilih di kolom yang telah 

disediakan. 

Kuesioner berisi tentang sepuluh poin hambatan dan indikator-

indikator yang dimungkinkan menjadi kendala bagi guru Biologi Kelas 

X terkait dengan standar yang harus dilakukan oleh guru dalam 

implementasi standar proses dan standar penilaian Kurikulum 2013. 

Kuesioner dikembangkan berdasarkan Permendikbud No 65 tahun 2013 

tentang Standar Proses Kurikulum 2013, dan Permendikbud No 66 

tahun 2013 tentang Standar Penilaian Kurikulum 2013. Adapun 

kesepuluh poin tersebut adalah: 

a) Penyusunan Silabus Pembelajaran 

b) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

c) Pengelolaaan Alokasi Waktu Pembelajaran 

d) Penggunaan Buku Teks Pelajaran 

e) Pengelolaan Kelas 

f) Pelaksanaan Kegiatan Pendahuluan 

g) Pelaksanaan Kegiatan Inti 

h) Pelaksanaan Kegiatan Penutup 

i) Prencanaan Penilaian 
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j) Pelaksanan Penilaian. 

2) Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan poin yang sama 

sebagaimana dikembangkan dalam Instrumen Kuesioner. Pedoman 

wawancara digunakan pada saat melakukan wawancara dalam rangka 

mencari kedalaman informasi terkait dengan hambatan-hambatan guru 

Biologi kelas X dalam implementasi Standar Proses dan Standar 

Penilaian Kurikulum 2013 yang telah teridentifikasi dari hasil analisis 

kuesioner. 

3) Pedoman Observasi 

Pedoman Observasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

ketercapaian implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian yang 

dilakukan oleh guru Biologi kelas X dalam proses dan evaluasi 

pembelajaran. 

d. Memvalidasi intrumen penelitian 

Dalam penelitian Kualitatif yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam hal ini adalah sebagai 

instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian untuk selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi 

terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi tehadap pemahaman 

terhadap metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang 

diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara 

akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu 

sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode 

penelitian kualitatif, penguasaan teori terhadap bidang yang diteliti, serta 

kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti Kualitatif sebagai human 

instrument  berfungsi menetakan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualias data, analisis 

data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 

2013). 
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Validasi juga dilakukan terhadap instrumen yang digunakan oleh 

peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Pengujian validitas isi dilakukan 

dengan membandingkan isi instrumen dengan isi Standar Proses dan Standar 

Penilaian Kurikulum 2013 sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 65 

dan 66 tahun 2013. Secara teknis pengujian validitas isi dapat dibantu 

dengan menggunakan kisi-kisi instrumen, atau matriks pengembangan 

instrumen (Sugiyono, 2013). 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di sebelas Sekolah Menengah Atas Negeri di 

wilayah Kabupaten Semarang. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Ungaran, SMA Negeri 2 Ungaran, SMA Negeri 1 Bergas, SMA Negeri 1 

Ambarawa, SMA Negeri 1 Tuntang, SMA Negeri 1 Bringin, SMA Negeri 1 

Pabelan, SMA Negeri 1 Suruh, SMA Negeri 1 Susukan, SMA Negeri 1 

Tengaran, dan SMA Negeri 1 Getasan. Penelitian dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada satu orang guru Biologi kelas X di setiap SMA 

Negeri se Kabupaten Semarang dimana satu orang guru Biologi kelas X 

mewakili satu sekolah, menganalisis hasil kuesioner, melakukan wawancara 

memperdalam informasi, menganalisis hasil wawancara, mengamati proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dan mengumpulan dokumen yang 

mendukung pelaksanaan penelitian (Silabus,  RPP, Jurnal Penelitian). 

3. Pembahasan hasil penelitian 

Melakukan pembahasan hasil penelitian secara dekskriptif dari data hasil 

Kuesioner, data hasil wawancara, dan data dari hasil observasi. 

4. Pengambilan Kesimpulan 

Menyimpulkan pembahasan hasil penelitian secara dekskriptif dari data 

hasil Kuesioner, data hasil wawancara, dan data dari hasil observasi. 

 

E. Sumber Data Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Biologi di SMA Negeri se 

Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 
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dimana sampel dalam penelitian ini adalah sebelas orang guru Biologi kelas X di 

SMA Negeri se Kabupaten Semarang yang sekaligus sebagai informan. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik 

(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian ini tidak 

ditetapkan hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial 

atau social situation yang diteliti yang meliputi tiga aspek, yaitu: tempat (place), 

pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis Sugiyono 

(2013). 

Sumber dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini sampel sumber data 

dipilih, dan mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan 

informan, yaitu bagaimana informan sebagai sumber informasi memandang dan 

menafsirkan persoalan dari pendiriannya. Peneliti tidak dapat memaksakan 

kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan (Sugiyono, 2013). Peneliti 

menggunakan objek yang dipelajari atau sumber data yang diambil secara 

purposive sampling. 

Sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan sampel sumber data 

dan metode pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan data mengenai  hambatan apa sajakah yang muncul dan 

dihadapi oleh guru Biologi kelas X dalam implementasi Standar Proses 

Kurikulum 2013 di SMA Negeri se Kabupaten Semarang, sumber datanya 

adalah sebelas orang guru Biologi kelas X. Metode pengumpulan datanya 

adalah metode kuesioner, metode wawancara dan metode observasi, dan 

metode dokumentasi. 

b. Untuk mendapatkan data mengenai hambatan apa sajakah yang muncul dan 

dihadapi oleh guru Biologi kelas X dalam implementasi Standar Penilaian 

Kurikulum 2013 di SMA se Kabupaten Semarang, sumber datanya adalah 

sebelas orang guru Biologi kelas X. Metode pengumpulan datanya adalah 
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metode kuesioner, metode wawancara dan metode observasi, dan metode 

dokumentasi. 

Berikut penjelasan untuk setiap metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai hambatan guru Biologi kelas X dalam 

implementasi standar proses dan standar penilaian Kurikulum 2013: 

1) Metode Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013). Penelitian ini 

menggunakan kuesioner dengan mempertimbangkan berbagai faktor 

yaitu  waktu, jumlah data yang cukup banyak dan tersebar secara 

geografis. Dalam hal ini digunakan kueisioner tertutup. Kuesioner 

tertutup merupakan bentuk kueisioner yang responden tinggal memilih 

jawaban dari alternatif jawaban yang sudah disediakan. Kuesioner 

tertutup digunakan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh guru dalamimplementasi  Standar Proses dan Standar 

Penilaian Kurikulum 2013 di SMA Negeri se Kabupaten Semarang. 

Langkah-langkah pembuatan kueisioner meliputi penyusunan 

kisi-kisi kueisioner yang dilanjutkan dengan menyusun pertanyaan-

pertanyaan dan bentuk jawaban yang diinginkan berdasarkan kisi-kisi 

yang telah disusun.  Setiap pertanyaan tersedia dua alternatif jawaban 

dan satu kolom penjelasan, responden tinggal memilih salah satu 

jawaban dengan memberi tanda cek (√) pada kolom yang telah tersedia 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan responden memberikan 

penjelasan lebih lanjut dari jawaban yang dipilih di kolom yang telah 

disediakan. Adapun sebelum Instrumen Kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data harus dilakukan uji validitas dari instrumen 

tersebut. 

2) Metode Wawancara  

Metode wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data 

kualitatif dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. 
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Wawancara semi terstruktur erupakan salah satu jenis wawancara yang 

termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam 

pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. 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 (Arikunto, 2006). 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana fihak yang diwawancarai dimintai 

pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 

informan (Sugiyono, 2013). 

3) Metode Observasi  

Metode Observasi yang digunakan dalam pengumpulan data 

kualitatif pada penelitian ini adalah observasi terstruktur. Observasi 

terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Instrumen 

penelitan yang digunakan adalah instrumen yang telah teruji 

validitasnya. Instrumen dalam pengumpulan data primer dan pedoman 

wawancara digunakan sebagai pedoman dalam metode ini.  

4) Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dimana dokumen dapat berupa tulisan ataupun gambar dan karya-karya 

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013). Metode Dokumentasi 

digunakan untuk mendukung dan memperkuat kredibilitas dari metode 

yang digunakan sebelumnya. 

 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan Kualitatif 

dan lebih spesifik lagi dapat dikatakan pendekatan dekskriptif kualitatif. Oleh 



48 
 

 
 

karena itu, analisis data yang digunakan untuk metode kualitatif dalam penelitian 

ini adalah dengan analisis dekskriptif kualitatif.  

1. Metode analisis data hasil kuesioner 

Data hasil kuesioner mengenai hambatan dihadapi oleh guru Biologi 

kelas X dalam implementasi standar Proses dan Standar penilaian Kurikulum 

2013 dianalisis dengan teknik analisis dekskriptif dengan presentase. 

a. Menghitung skor yang diperoleh ke dalam  bentuk persentase. 

Teknik ini  sering disebut dengan teknik deskriptif dengan persentase. 

Adapun rumus untuk analisis deskriptif persentase menurut Ali (1993) 

adalah:    

 

Keterangan:  

n  = nilai yang diperoleh responden  

N = nilai yang semestinya diperoleh responden  

% = persentase kesulitan/hambatan  

b. Menganalisis data penelitian menggunakan analisis persentase.  

Hasil perhitungan dalam bentuk persentase  dimasukan kedalam  tabel 

kriteria tingkat hambatan, kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang 

bersifatkualitatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan 

teknik analisis ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan kueisioner dan memeriksa kelengkapannya. 

2) Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang 

ditetapkan. 

Skor dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan ada 

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

1 dan jika tidak ada hambatan akan diberi skor 0.  

3) Memasukkan data ke dalam rumus deskriptif persentase. 

4) Membuat tabel rujukan /tabel kategori deskriptif persentase. 

Cara menyusun tabel kategori deskriptif persentase adalah sebagai berikut:  

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

b) Menetapkan persentase terendah =  (0:1) x 100% = 0%  
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c) Menetapkan rentangan persentase = 100% - 0% = 100%   

d) Menetapkan kelas interval  =  4   

e) Panjang kelas interval   = 153 : 4 = 38,25/25%  

 

Tabel 1. Kriteria tingkat hambatan 

No. Rentang Skor Interval Kriteria Tingkat Hambatan 

1. 114,75 – 153 75% - 100% Sangat Tinggi 

2. 76,50 - 114,65 50% - 74,94% Tinggi 

3. 38,25 -76,40 25% - 49.94% Sedang 

4. 0 - 38,15 0% - 24,94 % Rendah 

 

c.  Memberikan analisis kualitatif data hasil analisis presentase 

Data hasil analisis presentase yang telah didapatkan selanjutnya 

ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif untuk memberikan 

penjelasan data hasil analisis presentase hambatan dalam tiap poin 

implementasi standar proses dan standar penilaian Kurikulum 2013. 

2. Metode analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan (Sugiyono, 2013). 

a. Analisis sebelum di lapangan 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data 

sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

b. Analisis selama dilapangan 

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data Model 

Miles and Huberman. Miles dan Huberman (2009) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh, 

yaitu sampai data sudah tidak dapat digali lagi. Aktivitas yang dilakukan 

dalam analisis data ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data. 
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Adapun tahap analisis Model Miles dan Huberman (2007) adalah 

sebagai berikut. 

1) Reduksi data 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting (Sugiyono 2013). 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, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya (Sugiyono 2013). Dalam penelitian ini, 

digunakan penyajian data dengan teks yang bersifat deskriptif. Data 

dalam penelitian ini berbentuk rangkuman secara deskriptif dan 

sistematis dari hasil yang diperoleh. Data hasil yang diperoleh 

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 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 
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dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh diharapkan merupakan jawaban 

dari fokus penelitian yang dirumuskan. 

c. Analisis setelah selesai di lapangan 

Analisis data setelah selesai dilapangan dilakukan dengan melakukan 

analisis data hasil dari berbagai metode pengumpulan data yang digunakan, 

untuk selanjutnya hasil analisis data digabungkan untuk memperkuat dan 

memperdalam informasi mengenai hambatan guru Biologi kelas X dalam 

implementasi standar proses dan standar penilaian Kurikulum 2013. 

 

H. Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(kredibilitas), transferability (keteralihan), dependability (kebergantungan), dan 

confirmability (kepastian), (Sugiyono 2013). 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 peneliti kembali ke lapangan, 

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. Dalam penelitian ini, dilakukan perpanjangan 

pengamatan untuk mengamati proses 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 penelittian 

ini dilakukan dengan cara menganalisis secara cermat perangkat 

pembelajaran yang dibuat oleh guru dan mengamati secara cermat kegiatan 
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belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa dengan berpedoman 

pada pedoman observasi yang telah dibuat. 

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam 

penelitian ini dilakukan Triangulasi Teknik dimana untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa teknik. 

2. Uji Dependabilitas 

Pengujian dependabilitas dilakukan untuk mengatasi kesalahan 

konseptualiasi 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 merupakan fungsi dari proses penelitian yang telah dilakukan, maka 

penelitian telah memenuhi standar konfirmabilitas (Sugiyono, 2013). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian meliputi data hasil analisis kuesioner, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi tentang hambatan guru Biologi kelas X dalam 

implementasi Standar Proses dan Standar Penilaian Kurikulum 2013 di SMA 

Negeri se Kabupaten Semarang.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat tujuh kategori hambatan dalam 

implementasi Standar Proses dan dua kategori hambatan dalam implementasi 

Standar Penilaian yang dialami oleh guru Biologi kelas X di SMA Negeri se 

Kabupaten Semarang. Kategori hambatan dalam implementasi Standar Proses 

terbagi menjadi dua kategori hambatan dalam perencanaan proses pembelajaran 

dan lima kategori hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hambatan 

dalam perencanaan pembelajaran meliputi hambatan dalam pengkajian silabus 

pembelajaran dan hambatan dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, sedangkan hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

meliputi hambatan dalam pengelolaan alokasi waktu, hambatan dalam 

penggunaan buku teks, hambatan dalam pengelolaan kelas, hambatan dalam 

pelaksanaan kegiatan inti, dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penutup. 

Kategori hambatan dalam implementasi Standar Penilaian terbagi menjadi dua 

kategori hambatan, yaitu hambatan dalam perencanaan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran serta hambatan dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran. 

 

1. Hambatan dalam Perencanaan Proses Pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam perencanaan proses pembelajaran. Gambaran umum hambatan 

guru Biologi kelas X dalam perencanaan proses pembelajaran disajikan pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Histogram hambatan dalam perencanaan proses pembelajaran 

 

 

Berdasarkan Gambar 2,  hambatan guru Biologi kelas X dalam perencanaan 

proses pembelajaran meliputi dua kategori hambatan yaitu hambatan dalam 

pengkajian silabus pembelajaran dan hambatan dalam penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Secara keseluruhan gambaran umum hambatan guru 

Biologi kelas X dalam perencanaan proses pembelajaran rata-rata sebesar 24,10% 

dimana termasuk dalam kategori hambatan rendah. Hambatan-hambatan tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Hambatan dalam Pengkajian Silabus Pembelajaran 

Gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam pengkajian silabus 

pembelajaran disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hambatan guru Biologi kelas X dalam pengkajian silabus pembelajaran 

No. Fakta F Presentase (%) 

1. Memiliki Hambatan 38 24,67% 

2. Tidak Memiliki Hambatan 116 75,33% 

Jumlah 154 100% 

Presentase Hambatan 24,67% 

Kriteria Hambatan Rendah 

24,67% 23,53% 
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Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui hambatan guru Biologi kelas X dalam 

pengkajian silabus pembelajaran, bahwa 24,67% guru menyatakan memiliki 

hambatan dan 75,33% guru menyatakan tidak memiliki hambatan. Secara 

keseluruhan presentase hambatan guru Biologi Kelas X dalam pengkajian silabus 

pembelajaran rata-rata sebesar 24,67% termasuk dalam kategori hambatan rendah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengkajian silabus pembelajaran 

Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur menyatakan 

tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah Kecamatan 

Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 42,86%. Responden 3 

(Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 50%. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan Ambarawa 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 5 (Lima) mewakili wilayah 

Kecamatan Tuntang  menyatakan memiliki hambatan sebesar 35,71%. Responden 

6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 14,28%. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah Kecamatan Pabelan 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 28,57%. Responden 8 (Delapan) 

mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan sebesar 

57,14%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 10 (Sepuluh) mewakili wilayah 

Kecamatan Tengaran menyatakan memiliki hambatan sebesar 35,71%. 

Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 7,14%. 

Hasil penelitian menunjukan poin indikator yang menjadi hambatan guru 

Biologi kelas X dalam pengkajian silabus pembelajaran. Poin indikator yang 

menjadi hambatan tersebut adalah: 

1) Mengkaji keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Satu dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

2) Mengkaji dan menjabarkan kompetensi dasar sebagai pedoman 

pengembangan materi pembelajaran. Empat dari sebelas orang guru 
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menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

3) Mengidentifikasi materi pembelajaran yang akan dikembangkan. Dua dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

4) Menganalisis kesesuaian antara kompetensi dasar dengan materi 

pembelajaran. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

5) Menganalisis kesesuaian materi dengan potensi peserta didik. Enam dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

6) Menganalisis aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran 

sesuai kebutuhan peserta didik. Lima dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

7) Merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan konsep Kurikulum 2013 

(Pendekatan Saintifik). Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

8) Mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

diharapkan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013 (Pendekatan Saintifik). 

Tiga dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

9) Menentukan jenis penilaian sesuai dengan konsep penilaian dalam konteks 

Kurikulum 2013 (Penilaian Otentik). Tujuh dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 63,63% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

10) Merencanakan dan mengestimasi alokasi waktu pembelajaran. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

11) Menentukan sumber belajar yang relevan untuk digunakan sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan 
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memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

12) Merencanakan pengalaman belajar siswa. Satu dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

 

b. Hambatan dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hambatan guru Biologi kelas X dalam penyusunan RPP 

No. Fakta F Presentase (%) 

1. Memiliki Hambatan 132 23,53% 

2. Tidak Memiliki Hambatan 429 76,47% 

Jumlah 561 100% 

Presentase Hambatan 23,52% 

Kriteria Hambatan Rendah 

 

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui hambatan guru Biologi kelas X dalam 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, bahwa 23,53% guru menyatakan 

memiliki hambatan dan 76,47% guru menyatakan tidak memiliki hambatan. 

Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi kelas X dalam penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran rata-rata sebesar 23,53% termasuk dalam 

kategori hambatan rendah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah 

Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 74,51%. 

Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 43,14%. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan 

Ambarawa menyatakan memiliki hambatan sebesar 15,67%. Responden 5 (Lima) 

mewakili wilayah Kecamatan Tuntang  menyatakan memiliki hambatan sebesar 
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37,25%. Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 11,76%. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah 

Kecamatan Pabelan menyatakan memiliki hambatan sebesar 31,37%. Responden 

8 (Delapan) mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 33,33%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 5,88%. Responden 10 (Sepuluh) 

mewakili wilayah Kecamatan Tengaran menyatakan memiliki hambatan sebesar 

5,88%. Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan 

menyatakan tidak memiliki hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan poin indikator yang menjadi hambatan guru 

Biologi kelas X dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Poin 

indikator yang menjadi hambatan tersebut adalah: 

1) Menganalisis kesesuaian antara pendekatan pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan jenis penilaiaian. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

2) Menentukan materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relevan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

3) Menentukan alokasi waktu dengan mempertimbangakan jumlah jam pelajaran 

dan komptensi dasar yang harus dicapai. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

4) Menenukan kompetensi inti yang meliputi kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang harus dicapai. Dua dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

5) Menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sikap, 

kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang harus dicapai. 

Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 
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6) Menentukan materi pembelajaran yang yang memuat fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Dua dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% 

guru menyatakan memiliki hambatan 

7) Menentukan metode pembelajaran sesuai dengan konsep kurikulum 2013 

(Pendekatan Saintifik). Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

8) Menentukan media, alat dan bahan pembelajaran yang kan digunakan sesuai 

dengan materi pokok pembelajaran. Tiga dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

9) Menentukan sumber belajar yang relevan untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Tiga dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

10) Merancang langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan konsep Kurikulum 

2013 (Pendekatan Saintifik). Satu dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

11) Merancang langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap 

sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

12) Merancang kegiatan pembelajaran berorientasi pada tahapan pencapaian 

kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi menerima. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

13) Merancang kegiatan pembelajaran berorientasi pada tahapan pencapaian 

kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi menjalankan. Empat dari sebelas orang guru 
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menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

14) Merancang kegiatan pembelajaran berorientasi pada tahapan pencapaian 

kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi menghargai. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

15) Merancang kegiatan pembelajaran berorientasi pada tahapan pencapaian 

kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi menghayati. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

16) Merancang kegiatan pembelajaran berorientasi pada tahapan pencapaian 

kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi mengamalkan. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

17) Merancang langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

pengetahuan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Satu dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

18) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas memahami. Tiga dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

19) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas menerapkan. Tiga dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

20) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas menganalisis. Lima dari sebelas orang guru 
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menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

21) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas mengevaluasi. Satu dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

22) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas mencipta. Tujuh dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 63,63% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

23) Merancang langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

keterampilan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Tiga dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

24) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas mengamati. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

25) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas menanya. Tiga dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

26) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas mencoba. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

27) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas menalar. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 
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28) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas menyaji. Tiga dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

29) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas mencipta. Enam dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

30) Merencanakan dan merancang penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai 

dengan konsep penilaian dalam konteks Kurikulum 2013 (Penilaian Otentik). 

Tiga dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

31) Merencaakan pelaksanaan penilaian kompetensi sikap melalui perencanaan 

teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi sikap. Lima dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

32) Merencanakan teknik penilaian observasi dan menyusun instrumen yang 

berupa lembar observasi untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. Lima 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

45,45% guru menyatakan memiliki hambatan. 

33) Merencanakan teknik penilaian diri dan menyusun instrumen yang berupa 

lembar penilaian diri untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. Lima 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

45,45% guru menyatakan memiliki hambatan. 

34) Merencanakan teknik penilaian antar peserta didik dan menyusun instrumen 

yang berupa lembar penilaian antar peserta didik untuk pelaksanaan penilaian 

kompetensi sikap. Empat dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan memiliki hambatan. 

35) Merencanakan penyusunan jurnal yang berisis inormasi tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang 

digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik baik 
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didalam maupun diluar kelas untuk penilaian kompetensi sikap. Lima dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

36) Merencaakan pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan melalui 

perencanaan teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi 

pengetahuan. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

37) Merencanakan teknik penilaian tes tertulis dan menyusun instrumen penilaian 

tes tertulis yang berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar 

salah, menjodohkan, dan uraian untuk pelaksanaan penilaian kompetensi 

pengetahuan. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

38) Membuat pedoman penskoran instrumen uraian untuk pelaksanaan penilaian 

kompetensi pengetahuan. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

39) Merencanakan teknik penilaia tes lisan dan menyusun instrumen penilaian tes 

lisan yang berupa daftar pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam 

untuk pelaksanan penilaian kompetensi pengetahuan. Tiga dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

40) Merencanakan teknik penilaian penugasan dan menyusun instrumen penilaian 

penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara 

individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas untuk pelaksanaan 

penilaian kompetensi pengetahuan. Satu dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

41) Merencaakan pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan melalui 

perencanaan teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi 

keterampilan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 
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42) Merencanakan teknik penilaian kinerja dan menyusun instrumen dan rubrik 

penilaian kinerja untuk pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. Tiga 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

43) Merencanakan teknik penilaian proyek dan menyusun instrumen dan rubrik 

penilaian proyek untuk pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. Tiga 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

44) Merencanakan teknik penilaian portofolio dan menyusun instrumen dan 

rubrik penilaian portofolio untuk pelaksanaan penilaian kompetensi 

keterampilan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

 

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Gambaran umum hambatan 

guru Biologi kelas X dalam pelaksanaan proses pembelajaran disajikan pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 3. Histogram hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
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Berdasarkan Gambar 3, hambatan guru Biologi kelas X dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran meliputi lima kategori hambatan yaitu hambatan dalam 

pengelolaan alokasi waktu, hambatan dalam penggunaan buku teks, hambatan 

dalam pengelolaan kelas, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan inti, dan 

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penutup. Secara keseluruhan gambaran 

umum hambatan guru Biologi kelas X dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

rata-rata sebesar 22,92% dimana termasuk dalam kategori hambatan rendah. 

Hambatan-hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Waktu Pembelajaran 

Gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam pengelolaan alokasi 

waktu pembelajaran disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hambatan guru Biologi Kelas X dalam pengelolaan alokasi waktu 

No. Fakta F Presentase (%) 

1. Memiliki Hambatan 11 25% 

2. Tidak Memiliki Hambatan 33 75% 

Jumlah 44 100% 

Presentase Hambatan 25%  

Kriteria Hambatan Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui hambatan guru Biologi kelas X dalam 

pengelolaan alokasi waktu pembelajaran, bahwa 25% guru menyatakan memiliki 

hambatan dan 75% guru menyatakan tidak memiliki hambatan. Secara 

keseluruhan presentase hambatan guru Biologi Kelas X dalam pengelolaan 

alokasi waktu pembelajaran rata-rata sebesar 25% termasuk dalam kategori 

hambatan sedang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan alokasi waktu 

pembelajaran Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah 

Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 100%. 

Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki 
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hambatan sebesar 50%. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan 

Ambarawa menyatakan memiliki hambatan sebesar 25%. Responden 5 (Lima) 

mewakili wilayah Kecamatan Tuntang  menyatakan memiliki hambatan sebesar 

25%. Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin menyatakan 

tidak memiliki hambatan. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah Kecamatan 

Pabelan menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 8 (Delapan) mewakili 

wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan sebesar 25%. 

Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 50%. Responden 10 (Sepuluh) mewakili wilayah 

Kecamatan Tengaran menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 11 

(Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan menyatakan tidak memiliki 

hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan poin indikator yang menjadi hambatan guru 

Biologi kelas X dalam pengelolaan alokasi waktu pembelajaran. Poin indikator 

yang menjadi hambatan tersebut adalah: 

1) Mengestimasi alokasi pembelajaran dengan pertimbangan jam pelajaran yang 

tersedia dan kompetensi yang harus dicapai. Lima dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru menyatakan 

memiliki hambatan.  

2) Mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan pendahuluan. 

Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

3) Mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan inti. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

4) Mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan penutup. Satu 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 
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b. Hambatan dalam Penggunaan Buku Teks Pelajaran. 

Gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam penggunaan buku 

teks pelajaran disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hambatan guru Biologi kelas X dalam penggunaan buku teks pelajaran 

No. Fakta F Presentase (%) 

1. Memiliki Hambatan 11 25% 

2. Tidak Memiliki Hambatan 33 75% 

Jumlah 44 100% 

Presentase Hambatan 25%  

Kriteria Hambatan Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui hambatan guru Biologi kelas X dalam  

penggunaan buku teks pelajaran, bahwa 25% guru menyatakan memiliki 

hambatan dan 75% guru menyatakan tidak memiliki hambatan. Secara 

keseluruhan presentase hambatan guru Biologi kelas X di SMA dalam 

penggunaan buku teks pelajaran rata-rata sebesar 25% termasuk dalam  kategori 

hambatan sedang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penggunaan buku teks pelajaran 

Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur menyatakan 

tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah Kecamatan 

Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 100%. Responden 3 

(Tiga) mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 25%. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan Ambarawa 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 25%. Responden 5 (Lima) mewakili 

wilayah Kecamatan Tuntang  menyatakan memiliki hambatan sebesar 25%. 

Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 25%. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah Kecamatan 

Pabelan menyatakan memiliki hambatan sebesar 50%. Responden 8 (Delapan) 

mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan sebesar 

25%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 10 (Sepuluh) mewakili wilayah 
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Kecamatan Tengaran menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 11 

(Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan menyatakan tidak memiliki 

hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan poin indikator yang menjadi hambatan guru 

Biologi kelas X dalam penggunaan buku teks pelajaran. Poin indikator yang 

menjadi hambatan tersebut adalah: 

1) Menganalisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, 

dan kompetensi dasar dengan buku guru. Satu dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

2) Menganalisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, 

dan kompetensi dasar dengan buku siswa. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

3) Menganalisis keterkaitan antar buku guru dengan buku siswa. Tiga dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% 

guru menyatakan memiliki hambatan 

4) Menganalisis kesesuaian buku guru dan buku siswa dengan konsep 

kurikulum 2013. Lima dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru menyatakan memiliki hambatan. 

 

c. Hambatan dalam Pengelolaan Kelas 

Gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam pengelolaan kelas 

disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hambatan guru Biologi kelas X dalam pengelolaan kelas 

No. Fakta F Presentase (%) 

1. Memiliki Hambatan 17 22,08% 

2. Tidak Memiliki Hambatan 60 77,92% 

Jumlah 77 100% 

Presentase Hambatan 22,08% 
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Kriteria Hambatan Rendah 

 

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui hambatan guru Biologi kelas X dalam 

pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran, bahwa 22,08% guru menyatakan 

memiliki hambatan dan 77,92% guru menyatakan tidak memiliki hambatan. 

Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi kelas X dalam pengelolaan 

kelas dalam proses pembelajaran rata-rata sebesar 22,08% termasuk dalam 

kategori hambatan rendah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan kelas dalam proses 

pembelajaran Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah 

Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 71,43%. 

Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 85,71%. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan 

Ambarawa menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 5 (Lima) mewakili 

wilayah Kecamatan Tuntang  menyatakan memiliki hambatan sebesar 28,57%. 

Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin menyatakan tidak 

memiliki hambatan. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah Kecamatan Pabelan 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 14,28%. Responden 8 (Delapan) 

mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan sebesar 

28,57%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 14,28%. Responden 10 (Sepuluh) 

mewakili wilayah Kecamatan Tengaran menyatakan tidak memiliki hambatan. 

Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan menyatakan tidak 

memiliki hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan poin indikator yang menjadi hambatan guru 

Biologi kelas X dalam pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran. Poin 

indikator yang menjadi hambatan tersebut adalah: 

1) Menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan 

dan  karakteristik model dan metode pembelajaran. Dua dari sebelas orang 
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guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

2) Menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar 

peserta didik. Enam dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 54,54% guru menyatakan memiliki hambatan. 

3) Menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

4) Memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar 

peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dua dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan.  

5) Mendorong peserta didik untuk bertanya dan mengemukaan pendapat. Tiga 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

6) Memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

dijadwalkan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

 

d. Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Inti. 

Gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam pelaksanaan 

kegiatan inti disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hambatan guru Biologi kelas X dalam pelaksanaan kegiatan inti 

No. Fakta F Presentase (%) 

1. Memiliki Hambatan 97 35,27% 

2. Tidak Memiliki Hambatan 178 64,73% 

Jumlah 275 100% 

Presentase Hambatan 35,27% 

Kriteria Hambatan Sedang 
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Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui hambatan guru Biologi kelas X dalam 

pelaksanaan kegiatan inti dalam proses pembelajaran, bahwa 35,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan dan 64,73% guru menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi kelas X dalam 

pelaksanaan kegiatan inti dalam proses pembelajaran rata-rata sebesar 35,27% 

termasuk dalam kategori hambatan sedang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan inti dalam 

proses pembelajaran Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran 

Timur menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili 

wilayah Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 72%. 

Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 88%. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan 

Ambarawa menyatakan memiliki hambatan sebesar 52%. Responden 5 (Lima) 

mewakili wilayah Kecamatan Tuntang menyatakan memiliki hambatan sebesar 

64%. Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin menyatakan 

tidak memiliki hambatan. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah Kecamatan 

Pabelan menyatakan memiliki hambatan sebesar 48%. Responden 8 (Delapan) 

mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan sebesar 

52%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 4%. Responden 10 (Sepuluh) mewakili 

wilayah Kecamatan Tengaran menyatakan memiliki hambatan sebesar 8%. 

Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan menyatakan tidak 

memiliki hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan poin indikator yang menjadi hambatan guru 

Biologi kelas X dalam pelaksanaan kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Poin 

indikator yang menjadi hambatan tersebut adalah: 

1) Menggunakan pendekatan saintifik dalam kegiatan inti. Dua dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 
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2) Menggunakan pendekatan pembelajaran penemuan (discovery inquiry) dalam 

kegiatan inti. Empat dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan memiliki hambatan. 

3) Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (prolem based 

learning) dalam kegiatan inti. Tiga dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

4) Menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based lerning) dalam kegiatan inti. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

5) Menggunakan media dan sumber belaar yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

6) Melaksanakan kegiatan pembelaaran untuk mencapai kompetensi sikap sesuai 

dengan konsep Kurikulum 2013. Empat dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

7) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang 

mendorong siswa melakukan proses afeksi menerima. Tiga dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

8) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang 

mendorong siswa melakukan proses afeksi menjalankan. Tiga dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

9) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang 

mendorong siswa melakukan proses afeksi menghargai. Dua dari sebelas 
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orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

10) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang 

mendorong siswa melakukan proses afeksi meghayati. Lima dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

11) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang 

mendorong siswa melakukan proses afeksi mengamalkan. Enam dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

12) Melaksanakan kegiatan pembelaaran untuk mencapai kompetensi 

pengetahuan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Dua dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

13) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui aktivitas memahami. Tiga dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan . 

14) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui aktivitas menerapkan. Lima dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru 

menyatakan memiliki hambatan  

15) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui aktivitas menganalisis. Empat dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru 

menyatakan memiliki hambatan.  

16) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui aktivitas mengevaluasi. Tiga dari sebelas 
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orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

17) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui aktivitas mencipta. Tujuh dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 63,63% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

18) Melaksanakan kegiatan pembelaaran untuk mencapai kompetensi 

keterampilan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013.Tiga dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

19) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas mengamati. Tiga dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

20) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas menanya. Lima dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

21) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas mencoba. Lima dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

22) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas menalar. Enam dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

23) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas menyaji. Enam dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 
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24) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas mencipta. Delapan dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 72,72% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

 

e. Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Penutup 

Gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam pelaksanaan 

kegiatan penutup disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hambatan guru Biologi Kelas X dalam pelaksanaan kegiatan penutup 

No. Fakta F Presentase (%) 

1. Memiliki Hambatan 4 7,27% 

2. Tidak Memiliki Hambatan 51 92,73% 

Jumlah 55 100% 

Presentase Hambatan 7,27% 

Kriteria Hambatan Rendah 

 

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui hambatan guru Biologi Kelas X dalam 

pelaksanaan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran, bahwa 7,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan dan 92,73% guru menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi Kelas X dalam 

pelaksanaan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran rata-rata sebesar 7,27% 

termasuk dalam kategori hambatan rendah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penutup. 

Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur menyatakan 

tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah Kecamatan 

Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 20%. Responden 3 (Tiga ) 

mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan tidak memiliki hambatan. 

Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan Ambarawa menyatakan tidak 

memiliki hambatan. Responden 5 (Lima) mewakili wilayah Kecamatan Tuntang 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 6 (Enam) mewakili wilayah 

Kecamatan Bringin menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 7 (Tujuh) 
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mewakili wilayah Kecamatan Pabelan menyatakan memiliki hambatan sebesar 

40%. Responden 8 (Delapan) mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 20%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah 

Kecamatan Susukan menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 10 

(Sepuluh) mewakili wilayah Kecamatan Tengaran menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan 

menyatakan tidak memiliki hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan poin indikator yang menjadi hambatan guru 

Biologi kelas X dalam pelaksanaan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran. 

Poin indikator yang menjadi hambatan tersebut adalah: 

1) Melakukan refleksi bersama siswa baik secara individual maupun kelompok. 

Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

2) Menemukan dan mengemukakan kepada peserta didik manfaat langsung 

maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran. Satu dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

3) Memberikan umpan balik kepada terhadap proses dan hasil pembelajaran 

siswa. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat 

dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 
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3. Hambatan dalam Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran. Gambaran umum 

hambatan guru Biologi kelas X dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran 

disajikan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Histogram hambatan dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran.  

 

 

Berdasarkan Gambar 4, hambatan guru Biologi kelas X dalam penilaian 

proses dan hasil pembelajaran meliputi dua kategori hambatan yaitu hambatan 

dalam perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran serta hambatan dalam 

pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Secara keseluruhan 

gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam penilaian proses dan hasil 

pembelajaran rata-rata sebesar 22,25% dimana termasuk dalam kategori hambatan 

rendah. Hambatan-hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Hambatan dalam Perencanaan Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran. 

Gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam perencanaan 

penilaian proses dan hasil pembelajaran disajikan pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Hambatan guru Biologi kelas X dalam perencanaan penilaian 

No. Fakta F Presentase (%) 

1. Memiliki Hambatan 38 18,18% 

2. Tidak Memiliki Hambatan  171 81,82% 

Jumlah 209 100% 

Presentase Hambatan 18,18% 

Kriteria Hambatan Rendah 

   

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui hambatan guru Biologi kelas X dalam 

perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran, bahwa 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan dan 81,82% guru menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi kelas X dalam 

perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran rata-rata sebesar 18,18% 

termasuk dalam kategori hambatan rendah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perencanaan penilaian proses 

dan hasil pembelajaran Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan 

Ungaran Timur menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) 

mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 63,16%. Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 15,79%. Responden 4 (Empat) mewakili 

wilayah Kecamatan Ambarawa menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 

5 (Lima) mewakili wilayah Kecamatan Tuntang menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 42,10%. Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 10,53%. Responden 7 (Tujuh) mewakili 

wilayah Kecamatan Pabelan menyatakan memiliki hambatan sebesar 31,58%. 

Responden 8 (Delapan) mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 26,32%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah 

Kecamatan Susukan menyatakan memiliki hambatan sebesar 5,26%. Responden 

10 (Sepuluh) mewakili wilayah Kecamatan Tengaran menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 5,26%. Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan 

Getasan menyatakan tidak memiliki hambatan. 
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Hasil penelitian menunjukan poin indikator yang menjadi hambatan guru 

Biologi kelas X dalam perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran Poin 

indikator yang menjadi hambatan tersebut adalah: 

1) Merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi sikap melalui perencanaan 

teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi sikap. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

2) Merencanakan teknik penilaian observasi dan menyusun instrumen yang 

berupa lembar observasi untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. 

Empat dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat 

dikatakan 36,36% guru menyatakan memiliki hambatan. 

3) Merencanakan teknik penilaian diri dan menyusun instrumen yang berupa 

lembar penilaian diri untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. Empat 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

36,36% guru menyatakan memiliki hambatan. 

4) Merencanakan teknik penilaian antar peserta didik dan menyusun instrumen 

yang berupa lembar penilaian antar peserta didik untuk pelaksanaan penilaian 

kompetensi sikap. Enam dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru menyatakan memiliki hambatan. 

5) Merencanakan penyusunan jurnal yang berisi informasi tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku untuk 

pelaksanaan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik baik didalam 

maupun diluar kelas untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. Lima 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

45,45% guru menyatakan memiliki hambatan. 

6) Merencanakan teknik penilaian tes lisan dan menyusun instrumen penilaian 

tes lisan yang berupa daftar pertanyaan yang membutuhkan pemikiran 

mendalam untuk pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 
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7) Merencanakan teknik penilaian penugasan dan menyusun instrumen penilaian 

penugasan yang berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara 

individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas untuk 

pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

8) Merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan melalui 

perencanaan teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi 

keterampilan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

9) Merencanakan teknik penilaian kinerja dan menyusun instrumen dan rubrik 

penilaian kinerja untuk pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. Satu 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

10) Merencanakan teknik penilaian tes praktik dan menyusun instrumen dan 

rubrik penilaian tes praktik untuk pelaksanaan penilaian kompetensi 

keterampilan. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

11) Merencanakan teknik penilaian proyek dan menyusun instrumen dan rubrik 

penilaian proyek untuk pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. Tiga 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

12) Merencanakan teknik penilaian portofolio dan menyusun instrumen dan 

rubrik penilaian portofolio untuk pelaksanaan penilaian kompetensi 

keterampilan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

 

b. Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 

Gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam pelaksanaan 

penilaian proses dan hasil pembelajaran disajikan pada Tabel 10. 

 



81 
 

 
 

Tabel 10. Hambatan guru Biologi kelas X dalam pelaksanaan penilaian 

No. Fakta F Presentase (%) 

1. Memiliki Hambatan 55 26,32% 

2. Tidak Memiliki Hambatan  154 73,68% 

Jumlah  100% 

Presentase Hambatan 26,32% 

Kriteria Hambatan Sedang 

 

Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui hambatan guru Biologi kelas X 

dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran, bahwa 26,32% guru 

menyatakan memiliki hambatan dan 73,68% guru menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi kelas X dalam 

pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran rata-rata sebesar 26,32% 

termasuk kategori hambatan sedang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan penilaian proses dan 

hasil pembelajaran Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran 

Timur menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili 

wilayah Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 

63,16%. Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 26,32%. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah 

Kecamatan Ambarawa menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 5 

(Lima) mewakili wilayah Kecamatan Tuntang menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 31,58%. Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 42,10%. Responden 7 (Tujuh) mewakili 

wilayah Kecamatan Pabelan menyatakan memiliki hambatan sebesar 26,32%. 

Responden 8 (Delapan) mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 26,32%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah 

Kecamatan Susukan menyatakan memiliki hambatan sebesar 10,53%. Responden 

10 (Sepuluh) mewakili wilayah Kecamatan Tengaran menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 26,32%. Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan 

Getasan menyatakan memiliki hambatan sebesar 36,84%. 
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Hasil penelitian menunjukan poin indikator yang menjadi hambatan guru 

Biologi kelas X dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran Poin 

indikator yang menjadi hambatan tersebut adalah: 

1) Melaksanakan penilaian kompetensi sikap dengan menggunakan teknik dan 

instrumen penilaian kompetensi sikap. Tujuh dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 63,63% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

2) Melaksanakan teknik penilaian observasi dengan menggunakan instrumen 

yang berupa lembar observasi untuk penilaian kompetensi sikap. Enam dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

3) Melaksanakan teknik penilaian diri dengan menggunakan instrumen yang 

berupa lembar penilaian diri untuk penilaian kompetensi sikap. Enam dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

4) Melaksanakan teknik penilaian antar peserta didik dengan menggunakan 

instrumen yang berupa lembar penilaian antar peserta didik untuk penilaian 

kompetensi sikap. Tujuh dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 63,63% guru menyatakan memiliki hambatan. 

5) Melaksanakan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik baik didalam 

maupun diluar kelas dengan menyusun jurnal yang berisi informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan 

perilaku untuk penilaian kompoetensi sikap. Enam dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

6) Melaksanakan teknik penilaian tes lisan dengan menggunakan instrumen tes 

lisan untuk penilaian kompetensi pengetahuan. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

7) Melaksanakan teknik penilaian penugasan dengan menggunakan instrumen 

penilaian penugasan yang berupa pekerjaan rumah atau proyek yang 
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dikerjakan secara ndividu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik 

tugas untuk penilaian kompetensi pengetahuan. Satu dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

8) Melaksanakan penilaian kompetensi keterampilan dengan menggunakan 

teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Tiga dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

9) Melaksanakan teknik penilaian kinerja dengan menggunakan instrumen dan 

rubrik penilaian kinerja untuk penilaian kompetensi keterampilan. Lima dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

10) Melaksanakan teknik penilaian tes praktik dengan menggunakan instrumen 

dan rubrik penilaian tes praktik untuk penilaian kompetensi keterampilan. 

Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

11) Melaksanakan teknik penilaian proyek dengan menggunakan instrumen dan 

rubrik penilaian proyek untuk penilaian kompetensi keterampilan. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

12) Melaksanakan teknik penilaian portofolio dengan menggunakan instrumen 

dan rubrik penilaian portofolio untuk penilaian kompetensi keterampilan. 

Empat dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat 

dikatakan 36,36% guru menyatakan memiliki hambatan. 

 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan guru Biologi kelas X dalam 

implementasi Standar Proses Kurikulum 2013 meliputi hambatan dalam 

perencanaan proses pembelajaran dan hambatan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Hambatan guru Biologi kelas X dalam impelementasi Standar 

Penilaian Kurikulum 2013  secara khusus menegaskan penilaian proses dan hasil 
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pembelajaran dalam konteks Standar Proses Kurikulum 2013 meliputi hambatan 

dalam perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran dan hambatan dalam 

pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran. 

Hambatan guru Biologi kelas X dalam perencanaan proses pembelajaran 

meliputi hambatan dalam pengkajian silabus pembelajaran dan hambatan dalam 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Hambatan guru Biologi kelas X 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran meliputi hambatan dalam pengelolaan 

alokasi waktu, hambatan dalam penggunaan buku teks, hambatan dalam 

pengelolaan kelas, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan inti, dan hambatan 

dalam pelaksanaan kegiatan penutup. Hambatan guru Biologi kelas X dalam 

penilaian proses dan hasil pembelajaran meliputi hambatan dalam perencanaan 

penilaian proses dan hasil pembelajaran dan hambatan dalam pelaksanaan 

penilaian proses dan hasil pembelajaran. 

 

1. Hambatan dalam Perencanaan Proses Pembelajaran. 

Secara keseluruhan gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam 

perencanaan proses pembelajaran rata-rata sebesar 24,09% dimana termasuk 

dalam kategori hambatan rendah. Hambatan-hambatan guru Biologi kelas X 

dalam perencanaan proses pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Hambatan dalam Pengkajian Silabus Pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengkajian silabus pembelajaran 

24,67% guru menyatakan memiliki hambatan dan 75,33% guru menyatakan tidak 

memiliki hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi Kelas 

X dalam pengkajian silabus pembelajaran rata-rata sebesar 24,67% termasuk 

dalam kategori hambatan rendah. 

Rerata presentase hambatan dalam pengkajian silabus pembelajaran sebesar 

24,67% didapatkan dari perhitungan rata-rata jumlah presentase hambatan dari 

keseluruhan responden. Jumlah keseluruhan responden adalah sebelas orang 

dimana setiap orang mewakili satu sekolah pada tiap kecamatan di wilayah 

Kabupaten Semarang yang menggambarkan hambatan dalam penyusunan silabus 
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pembelajaran. Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah 

Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 42,86%. 

Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 50%. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan 

Ambarawa menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 5 (Lima) mewakili 

wilayah Kecamatan Tuntang  menyatakan memiliki hambatan sebesar 35,71%. 

Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 14,28%. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah Kecamatan 

Pabelan menyatakan memiliki hambatan sebesar 28,57%. Responden 8 (Delapan) 

mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan sebesar 

57,14%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 10 (Sepuluh) mewakili wilayah 

Kecamatan Tengaran menyatakan memiliki hambatan sebesar 35,71%. 

Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 7,14%. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam pengkajian silabus pembelajaran dalam hal berikut. 

1) Mengkaji keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Satu dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 1 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

mengkaji keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

Berdasarkan hasil penelitian hambatan yang dialami oleh guru adalah dalam 

hal mengkaji keterkaitan antara kompetensi dasar dengan kompetensi inti 

sikap (spiritual) dan sikap (sosial). 

2) Mengkaji dan menjabarkan kompetensi dasar sebagai pedoman 

pengembangan materi pembelajaran. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 
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Poin hambatan nomor 2 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

mengkaji dan menjabarkan kompetensi dasar sebagai pedoman 

pengembangan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian guru 

mengalami hambatan dikarenakan belum memahami benar isi dari 

keseluruhan kompetensi dasar dalam konteks Kurikulum 2013, sehingga guru 

merasa kesulitan untuk dapat mengembangkan materi pembelajaran untuk 

mencapai semua aspek kompetensi seperti yang diharapkan dalam paradigma 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. 

3) Mengidentifikasi materi pembelajaran yang akan dikembangkan. Dua dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 3 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

mengidentifikasi materi pembelajaran yang akan dikembangkan. Berdasarkan 

hasil penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan adanya perubahan 

struktur konsep dan materi dalam mata pelajaran yang harus dikembangkan. 

Guru belum mengetahui secara keseluruhan perubahan struktur konsep dan 

materi pelajaran yang harus dikembangkan. 

4) Menganalisis kesesuaian antara kompetensi dasar dengan materi 

pembelajaran. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan.  

Poin hambatan nomor 4 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menganalisis kesesuaian antara kompetensi dasar dengan materi 

pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan dalam 

menentukan ruang lingkup dan kedalaman materi dengan tolak ukur 

kompetensi dasar yang ada sebagaimana diharapkan dalam paradigma 

Kurikulum 2013.  

5) Menganalisis kesesuaian materi dengan potensi peserta didik. Enam dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 5 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menganalisis kesesuaian materi dengan potensi peserta didik. Berdasarkan 
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hasil penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan perbedaan potensi 

dan kemampuan peserta didik yang berimplikasi terhadap tingkat kecepatan 

pemahaman peserta didik yang berbeda pula. Menurut penjelasan guru bahwa 

dalam pelaksanaannya sulit untuk mencapai keseragaman tingkat pemahaman 

peserta didik terhadap materi pembelajaran sehingga perbedaan potensi dan 

kemampuan pemahaman menjadi kendala tersendiri yang memang sulit untuk 

diatasi. 

6) Menganalisis aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran 

sesuai kebutuhan peserta didik. Lima dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

Poin hambatan nomor 6 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menganalisis aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran 

sesuai kebutuhan peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami 

hambatan dikarenakan guru belum memahami karakteristik dan kemampuan 

peserta didik untuk dapat menganalisis aktualisasi dan kedalaman materi 

untuk peserta didik. Guru menjelaskan bahwa peserta didik kelas X pada 

tingkatan sekolah menengah atas termasuk dalam kategori peserta didik baru 

dalam tingkatan SMA, sehingga belum sepenuhnya guru memahami 

karakteristik dan kemampuan peserta didik untuk dapat menganalisis 

aktualisasi dan kedalaman materi. 

7) Merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan konsep Kurikulum 2013 

(Pendekatan Saintifik). Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 7 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan konsep Kurikulum 2013 

(Pendekatan Saintifik). Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami 

hambatan dikarenakan belum semua guru mendapatkan pelatihan dan 

mengetahui standarisasi yang jelas tentang pelaksanaan Kurikulum 2013. 

Menurut penjelasan guru  pelatihan yang telah dilaksanakan adalah pada 

guru-guru disekolah yang merupakan sekolah piloting Kurikulum 2013, 
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sedangkan pada sekolah non piloting belum semua guru mendapatkan 

pelatihan.  

8) Mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

diharapkan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013 (Pendekatan Saintifik). 

Tiga dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 8 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

diharapkan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013 (Pendekatan Saintifik). 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan 

dikarenakan belum semua guru mendapatkan pelatihan dan mengetahui 

standarisasi yang jelas tentang pelaksanaan Kurikulum 2013. 

9) Menentukan jenis penilaian sesuai dengan konsep penilaian dalam konteks 

Kurikulum 2013 (Penilaian Otentik). Tujuh dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 63,63% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 9 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menentukan jenis penilaian sesuai dengan konsep penilaian dalam konteks 

Kurikulum 2013 (Penilaian Otentik). Berdasarkan hasil penelitian guru 

mengalami hambatan dikarenakan belum semua guru mendapatkan pelatihan 

dan mengetahui standarisasi yang jelas tentang pelaksanaan penilaian dalam 

konteks Kurikulum 2013.  

10) Merencanakan dan mengestimasi alokasi waktu pembelajaran. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 10 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

merencanakan dan mengestimasi alokasi waktu pembelajaran. Berdasarkan 

hasil penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan pembelajaran dengan 

pendekatan Kurikulum 2013 membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

dapat melaksanakan semua konsep pembelajaran sesuai dengan prinsip 

Kurikulum 2013. Guru menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran 



89 
 

 
 

dengan menggunakan pendekatan saintifik peserta didiklah yang aktif selama 

proses pembelajaran untuk mencari informasi, mengumpulkan informasi 

mengolah informasi, menyajikan informasi, dan menyimpulkan informasi 

yang telah didapatkan  dibawah bimbingan guru untuk kemudian menarik 

kesimpulan atas apa yang telah dipelajari, dalam prosesnya guru 

berpandangan bahwa membutuhkan waktu yang lama untuk siswa dapat 

melakukan proses saintifik tersebut, tingkat kecepatan pemahaman peserta 

didik juga bervariasi menjadikan pemahaman peserta didik tidak bisa 

disimpulkan dalam waktu singkat sehingga menyulitkan guru untuk dapat 

mengestimasi alokasi waktu pembelajaran. 

11) Menentukan sumber belajar yang relevan untuk digunakan sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

Poin hambatan nomor 11 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menentukan sumber belajar yang relevan untuk digunakan sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami 

hambatan dikarenakan keterbatasan sumber belajar yang relevan dengan 

setiap materi yang akan disampaikan. 

12) Merencanakan pengalaman belajar siswa. Satu dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 12 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

merencanakan pengalaman belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian guru 

mengalami hambatan dikarenakan keterbatasan sumber belajar baik dalam hal 

media, alat dan bahan yang dapat digunakan untuk memberikan pengalaman 

belajar yang maksimal kepada peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa secara garis besar 

hambatan guru dalam pengkajian silabus pembelajaran adalah bagaimana 

mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai semuai aspek 

kompetensi sesuai dengan paradigma pembelajaran dalam konteks Kurikulum 
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2013. Hambatan berikutnya yang dialami guru adalah dalam hal menentukan dan 

mengembangakan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang sesuai dengan 

paradigma penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. Berdasarkan hasil penelitian 

guru mengalami hambatan dikarenakan belum semua guru mendapatkan pelatihan 

dan mengetahui standarisasi yang jelas tentang pelaksanaan Kurikulum 2013. 

Pelatihan yang telah dilaksanakan adalah pada guru-guru disekolah yang 

merupakan sekolah piloting Kurikulum 2013, sedangkan pada sekolah non 

piloting belum semua guru mendapatkan pelatihan.  

Guru juga mengalami hambatan dalam menentukan dan mengestimasi 

alokasi waktu pembelajaran dikarenakan bagi beberapa guru yang telah mencoba 

menggunakan pendekatan pembelajaran sesuai dengan konsep Kurikulum 2013 

membutuhkan alokasi waktu yang lebih lama, menjadi kesulitan bagi guru untuk 

mengestimasi secara pasti alokasi waktu yang dibutuhkan dalam sebuah proses 

pembelajaran. Hambatan berikutnya adalah dalam hal relevansi dan ketersediaan 

sumber belajar baik dalam bentuk buku teks, media, alat dan bahan yang sesuai 

dengan materi pembelajaran untuk dapat memberikan pengalaman belajar, bahwa 

sumber belajar yang tersedia terbatas untuk dapat memberikan pengalaman belajar 

yang bervariasi kepada peserta didik. 

 

b. Hambatan dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran 23,53% guru menyatakan memiliki hambatan dan 76,47% guru 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan 

guru Biologi kelas X dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran rata-

rata sebesar 23,53% termasuk dalam kategori hambatan rendah. 

Rerata presentase hambatan dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran sebesar 23,53% didapatkan dari perhitungan rata-rata jumlah 

presentase hambatan dari keseluruhan responden. Jumlah keseluruhan responden 

adalah sebelas orang dimana setiap orang mewakili satu sekolah pada tiap 

kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang menggambarkan hambatan 

dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Responden 1 (Satu) 
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mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Barat 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 74,51%. Responden 3 (Tiga ) mewakili 

wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki hambatan sebesar 43,14%. 

Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan Ambarawa menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 15,67%. Responden 5 (Lima) mewakili wilayah 

Kecamatan Tuntang  menyatakan memiliki hambatan sebesar 37,25%. Responden 

6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 11,76%. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah Kecamatan Pabelan 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 31,37%. Responden 8 (Delapan) 

mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan sebesar 

33,33%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 5,88%. Responden 10 (Sepuluh) 

mewakili wilayah Kecamatan Tengaran menyatakan memiliki hambatan sebesar 

5,88%. Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan 

menyatakan tidak memiliki hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam hal 

berikut. 

1) Menganalisis kesesuaian antara pendekatan pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan jenis penilaian. Empat dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

Poin hambatan nomor 1 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menganalisis kesesuaian antara pendekatan pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan jenis penilaian. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dijelaskan bahwa beberapa guru mengalami hambatan tersebut dikarenakan 

belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pelaksanaan 

Kurikulum 2013. Guru merasa belum memahami benar teknik dan 

standarisasi pelaksanaan proses pembelajaran maupun penilaian proses dan 
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hasil pembelajaran sebagaimana dimaksudkan dalam konteks Kurikulum 

2013. 

2) Menentukan materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relevan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 2 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menentukan materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan 

dikarenakan guru belum memahami benar materi pokok yang memuat fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan sebagaimana dimaksudkan oleh 

Kurikulum 2013. 

3) Menentukan alokasi waktu dengan mempertimbangakan jumlah jam pelajaran 

dan komptensi dasar yang harus dicapai. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 3 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menentukan alokasi waktu dengan mempertimbangakan jumlah jam pelajaran 

dan komptensi dasar yang harus dicapai. Berdasarkan hasil penelitian guru 

mengalami hambatan dikarenakan guru merasa kesulitan dalam mengestimasi 

alokasi waktu pembelajaran sesuai KD yang harus dicapai. Sebagaimana 

dijelaskan dalam poin kesepuluh hambatan dalam penyusunan silabus 

pembelajaran bahwa guru mengalami hambatan dalam mengestimasi alokasi 

waktu pembelajaran dikarenakan pembelajaran dengan pendekatan 

Kurikulum 2013 membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat 

melaksanakan semua konsep pembelajaran sesuai dengan prinsip Kurikulum 

2013. Guru menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik peserta didiklah yang aktif selama proses 

pembelajaran untuk mencari informasi, mengumpulkan informasi mengolah 

informasi, menyajikan informasi, dan menyimpulkan informasi yang telah 

didapatkan  dibawah bimbingan guru untuk kemudian menarik kesimpulan 

atas apa yang telah dipelajari, dalam prosesnya guru berpandangan bahwa 
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membutuhkan waktu yang lama untuk siswa dapat melakukan proses saintifik 

tersebut, tingkat kedalaman/keluasan materi dan kecepatan pemahaman 

peserta didik juga bervariasi menjadikan pemahaman peserta didik tidak bisa 

disimpulkan dalam waktu singkat sehingga menyulitkan guru untuk dapat 

mengestimasi alokasi waktu yang ideal untuk proses pembelajaran. 

4) Menentukan kompetensi inti yang meliputi kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang harus dicapai. Dua dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 4 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menentukan kompetensi inti yang meliputi kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang harus dicapai. Berdasarkan 

hasil penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan belum memahami 

dengan baik keterkaitan antara kompetensi inti yang meliputi sikap, 

pengetahuan, keterampilan dengan konsep dan materi pembelajaran yang 

harus disampaikan. Guru menjelaskan bahwa hambatan yang dirasakan 

adalah bagaimana menentukan konsep atau materi yang sesuai untuk 

mencapai aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan 

bagaiamana mencapai semua kompetensi tersebut dalam proses 

pembelajaran.  

5) Menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sikap, 

kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang harus dicapai. 

Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 5 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sikap, 

kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang harus dicapai. 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan dalam menentukan 

sejauh mana peserta didik dikatakan telah mencapai kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan untuk dapat merumuskan indikator pencapaian 
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kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksudkan 

dalam konsep Kurikulum 2013. 

6) Menentukan materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Dua dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 6 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menentukan materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Berdasarkan hasil 

penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan guru belum memahami 

dengan baik materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi sebagaimana 

dimaksudkan dalam Kurikulum 2013. 

7) Menentukan metode pembelajaran sesuai dengan konsep kurikulum 2013 

(Pendekatan Saintifik). Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 7 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menentukan metode pembelajaran sesuai dengan konsep kurikulum 2013 

(Pendekatan Saintifik). Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami 

hambatan dikarenakan belum memahami benar berbagai macam pendekatan 

dan metode pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 bahwa pendekatan 

pembelajaran disarankan digunakan oleh guru adalah pendekatan saintifik, 

dan untuk memperkuat pendekatan tersebut perlu diterapkan pembelajaran 

berbasis penyingkapan (discovery /inquiry). Untuk mendorong kemampuan 

peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun 

kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based 

learning) maupun pendekatan pembelajaran berbasis pemecahan masalah 

(problem based learniang). 
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8) Menentukan media, alat dan bahan pembelajaran yang akan digunakan sesuai 

dengan materi pokok pembelajaran. Tiga dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

Poin hambatan nomor 8 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menentukan media, alat dan bahan pembelajaran yang akan digunakan sesuai 

dengan materi pokok pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian guru 

mengalami hambatan dikarenakan keterbatasan media, alat dan bahan 

pembelajaran yang relevan untuk digunakan menjadikan guru merasa 

kesulitan untuk dapat menentukan media, alat dan bahan pembelajaran sesuai 

dengan materi pokok pembelajaran. 

9) Menentukan sumber belajar yang relevan untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Tiga dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 9 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menentukan sumber belajar yang relevan untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan 

dikarenakan keterbatasan sumber belajar yang relevan dengan setiap materi 

yang akan disampaikan. 

10) Merancang langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan konsep Kurikulum 

2013 (Pendekatan Saintifik). Satu dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

Poin hambatan nomor 10 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

merancang langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan konsep Kurikulum 

2013. Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan 

belum memahami benar pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan konsep 

Kurikulum 2013. Abidin (2013) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

saintifik proses diartikan sebagi model pembelajaran yang dikembangkan 

dengan berdasar pada pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Abidin (2013) 

mejelaskan bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Kemendikbud (2013b)  
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bahwa pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagai aksioma ilmiah yang 

melandasi proses pembelajaran. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran 

menurut Kemendikbud (2013b) meliputi keterampilan-keterampilan belajar 

yang membangun pendekatan ilmiah dalam belajar. Keterampilan belajar 

yang dimaksud adalah keterampilan proses ilmiah yang meliputi keterampilan 

dalam merumuskan masalah, mengumpulkan informasi terkait masalah, 

mengolah informasi yang telah didapatkan, memecahkan masalah terkait 

informasi, menyajikan informasi, dan mengambil kesimpulan dari 

permasalahan. Langkah-langkah pembelajaran yang dirancang oleh guru 

harus memuat serangkaian keterampilan belajar yang membangun pendekatan 

ilmiah dalam belajar. 

11) Merancang langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap 

sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

12) Merancang kegiatan pembelajaran berorientasi pada tahapan pencapaian 

kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi menerima. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

13) Merancang kegiatan pembelajaran berorientasi pada tahapan pencapaian 

kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi menjalankan. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

14) Merancang kegiatan pembelajaran berorientasi pada tahapan pencapaian 

kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi menghargai. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 
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15) Merancang kegiatan pembelajaran berorientasi pada tahapan pencapaian 

kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi menghayati. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

16) Merancang kegiatan pembelajaran berorientasi pada tahapan pencapaian 

kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi mengamalkan. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

17) Merancang langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

pengetahuan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Satu dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

18) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas memahami. Tiga dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

19) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas menerapkan. Tiga dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

20) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas menganalisis. Lima dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

21) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas mengevaluasi. Satu dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 
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22) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas mencipta. Tujuh dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 63,63% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

23) Merancang langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

keterampilan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Tiga dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

24) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas mengamati. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

25) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas menanya. Tiga dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

26) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas mencoba. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

27) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas menalar. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

28) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas menyaji. Tiga dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

29) Merancang kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas mencipta. Enam dari sebelas orang guru 
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menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 11 sampai dengan nomor 16 memberikan 

gambaran hambatan guru dalam merencanakan pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, poin hambatan nomor 17 

dan 22 memberikan gambaran hambatan guru dalam merencanakan 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi pengetahuan, 

dan poin hambatan nomor 23 sampai dengan 29, memberikan gambaran 

hambatan guru dalam merencanakan pelaksanaan proses pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian beberapa 

guru menyatakan memiliki hambatan dalam konteks merencanakan 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan melalui perencanaan strategi, model, 

pendekatan, metode, teknik dan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Guru menjelaskan 

bahwa hambatan yang dimaksudkan adalah bagaimana menentukan dan 

merencanakan strategi, model, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran 

yang sesuai untuk dapat merancang kegiatan pembelajaran dalam rangka 

mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai 

dengan standarisasi perencanaan proses pembelajaran dengan menggunakan 

strategi, model, pendekatan, metode, maupun teknik pembelajaran dalam 

konteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan tersebut 

dikarenakan beberapa hal. Pertama, bahwa belum semua guru mendapatkan 

pelatihan implementasi Kurikulum 2013 khususnya dalam hal perencanaan 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Pelatihan yang telah dilaksanakan masih 

terbatas pada sekolah-sekolah percontohan (piloting) Kurikulum 2013 saja, 

sedangkan pada sekolah non piloting belum semua guru mendapatkan 

pelatihan. Kedua, bahwa belum semua guru memiliki pedoman sebagai acuan 

standar perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran baik untuk mencapai 
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kompetensi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang sesuai dengan 

konsep perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013. Kedua hal tersebut yang menjadikan belum semua guru 

memahami prinsip perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai 

dengan konsep pelaksanaan proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 

2013. 

Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 menjelaskan bahwa 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 menggunakan 

modus pembelajaran langsung (direct instructional) dan tidak langsung 

(indirect instructional). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan 

menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan 

sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran 

langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan 

keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran 

(instructional effect). Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang 

terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan 

menghasilkan dampak pengiring (nurturant effect). Pembelajaran tidak 

langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung 

dalam KI-1 dan KI-2. 

Tugas guru sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran tentu saja 

adalah menetukan dan merencanakan strategi, model, pendekatan, metode, 

maupun teknik pembelajaran yang sesuai untuk dapat merancang kegiatan 

pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang sesuai dengan standarisasi perencanaan proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi, model, pendekatan, metode, 

maupun teknik pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Guru 

menjelaskan bahwa telah berupaya menentukan dan merencanakan strategi, 

model, pendekatan, metode, maupun teknik pembelajaran yang sesuai dan 
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merancang kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan dengan bekal pengetahuan dan pemahaman 

terkait perencanaan pelaksanaan proses pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013 namun dalam prosesnya guru mengalami hambatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam merencanakan pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap guru menyatakan mengalami 

hambatan. Hambatan yang dirasakan guru adalah bahwa guru merasa 

kesulitan menentukan dan merencanakan strategi, model, pendekatan, 

metode, maupun teknik pembelajaran yang sesuai dan merancang kegiatan  

pembelajaran untuk mendorong peserta didik melakukan semua proses afeksi 

dalam rangka mencapai kompetensi sikap. Proses afeksi yang dimaksud 

adalah menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. 

Guru menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah kegiatan 

pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan strategi, model, pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 untuk dapat 

mendorong peserta didik melakukan semua proses afeksi dalam rangka 

mencapai kompetensi sikap dalam proses pembelajaran dalam koteks 

Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam merencanakan pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi pengetahuan guru menyatakan 

mengalami hambatan. Hambatan yang dirasakan guru adalah bahwa guru 

merasa kesulitan menentukan dan merencanakan strategi, model, pendekatan, 

metode, maupun teknik pembelajaran yang sesuai dan merancang kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta didik melakukan semua aktivitas 

ilmiah dalam rangka mencapai kompetensi pengetahuan. Aktivitas ilmiah 

yang dimaksud adalah mengetahui, memahami, menerapkan, mengevaluasi, 

dan mencipta. Guru menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah 

kegiatan pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan strategi, model, 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 

untuk dapat mendorong peserta didik melakukan semua aktivitas ilmiah 
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dalam rangka mencapai kompetensi pengetahuan dalam proses pembelajaran 

dalam koteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian  dalam merencanakan pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi keterampilan guru menyatakan 

mengalami hambatan. Hambatan yang dirasakan guru adalah bahwa guru 

merasa kesulitan menentukan dan merencanakan strategi, model, pendekatan, 

metode, maupun teknik pembelajaran yang sesuai dan merancang kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta didik melakukan semua aktivitas 

ilmiah dalam rangka mencapai kompetensi keterampilan. Aktivitas ilmiah 

yang dimaksud adalah mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Guru menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah kegiatan 

pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan strategi, model, pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 untuk dapat 

mendorong peserta didik melakukan semua aktivitas ilmiah dalam rangka 

mencapai kompetensi keterampilan dalam proses pembelajaran dalam koteks 

Kurikulum 2013. 

30) Merencanakan dan merancang penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai 

dengan konsep penilaian dalam konteks Kurikulum 2013 (Penilaian Otentik). 

Tiga dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

31) Merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi sikap melalui perencanaan 

teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi sikap. Lima dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

32) Merencanakan teknik penilaian observasi dan menyusun instrumen yang 

berupa lembar observasi untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. Lima 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

45,45% guru menyatakan memiliki hambatan. 

33) Merencanakan teknik penilaian diri dan menyusun instrumen yang berupa 

lembar penilaian diri untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. Lima 
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dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

45,45% guru menyatakan memiliki hambatan. 

34) Merencanakan teknik penilaian antar peserta didik dan menyusun instrumen 

yang berupa lembar penilaian antar peserta didik untuk pelaksanaan penilaian 

kompetensi sikap. Empat dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan memiliki hambatan. 

35) Merencanakan penyusunan jurnal yang berisis inormasi tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang 

digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik baik 

didalam maupun diluar kelas untuk penilaian kompetensi sikap. Lima dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

36) Merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan melalui 

perencanaan teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi 

pengetahuan. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

37) Merencanakan teknik penilaian tes tertulis dan menyusun instrumen penilaian 

tes tertulis yang berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar 

salah, menjodohkan, dan uraian untuk pelaksanaan penilaian kompetensi 

pengetahuan. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

38) Membuat pedoman penskoran instrumen uraian untuk pelaksanaan penilaian 

kompetensi pengetahuan. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

39) Merencanakan teknik penilaian tes lisan dan menyusun instrumen penilaian 

tes lisan yang berupa daftar pertanyaan yang membutuhkan pemikiran 

mendalam untuk pelaksanan penilaian kompetensi pengetahuan. Tiga dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

40) Merencanakan teknik penilaian penugasan dan menyusun instrumen penilaian 

penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara 



104 
 

 
 

individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas untuk pelaksanaan 

penilaian kompetensi pengetahuan. Satu dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

41) Merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan melalui 

perencanaan teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi 

keterampilan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

42) Merencanakan teknik penilaian kinerja dan menyusun instrumen dan rubrik 

penilaian kinerja untuk pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. Tiga 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

43) Merencanakan teknik penilaian proyek dan menyusun instrumen dan rubrik 

penilaian proyek untuk pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. Tiga 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

44) Merencanakan teknik penilaian portofolio dan menyusun instrumen dan 

rubrik penilaian portofolio untuk pelaksanaan penilaian kompetensi 

keterampilan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 30 sampai dengan nomor 35 memberikan 

gambaran hambatan guru dalam merencanakan pelaksanaan penilaian 

kompetensi sikap, poin hambatan nomor 36 dan 40 memberikan gambaran 

hambatan guru dalam merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi 

pengetahuan, dan poin hambatan nomor 41 sampai dengan 44, memberikan 

gambaran hambatan guru dalam merencanakan pelaksanaan penilaian 

kompetensi keterampilan. Berdasarkan hasil penelitian beberapa guru 

menyatakan memiliki hambatan dalam konteks merencanakan pelaksanaan 

penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui 

perencanaan teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, maupun keterampilan. Guru menjelaskan bahwa hambatan yang 
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dimaksudkan adalah bagaimana merencanakan dan memilih teknik 

pelaksanaan penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan 

bagaimana menyusunan instrumen penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, 

maupun keterampilan yang sesuai dengan standarisasi perencanan dan 

penyusunan instrumen penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan tersebut 

dikarenakan beberapa hal. Pertama, bahwa belum semua guru mendapatkan 

pelatihan implementasi Kurikulum 2013 khususnya dalam hal perencanaan 

teknik dan penyusunan instrumen penilaian baik untuk kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Pelatihan yang telah dilaksanakan masih 

terbatas pada sekolah-sekolah percontohan (piloting) Kurikulum 2013 saja, 

sedangkan pada sekolah non piloting belum semua guru mendapatkan 

pelatihan. Kedua, bahwa belum semua guru memiliki pedoman sebagai acuan 

standar perencanaan teknik penilaian, penyusunan instrumen penilaian, dan 

perumusan indikator penilaian baik untuk kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang sesuai dengan konsep penilaian dalam konteks 

Kurikulum 2013. Kedua hal tersebut yang menjadikan belum semua guru 

memahami prinsip perencanaan dan penyusunan instrumen penilaian yang 

sesuai dengan konsep penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. 

Penilaian dalam konteks Kurikulum 2013 adalah penilaian otentik yang 

mengukur ketercapaian aspek kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara menyeluruh dengan menggunakan teknik dan instrumen 

penilaian yang meliputi  teknik dan instrumen penilaian kompetensi sikap, 

kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Teknik dan instrumen 

penilaian kompetensi sikap meliputi teknik dan instrumen penilaian 

observasi, penialaian diri, penialaian antar peserta didik, dan penyusunan 

jurnal. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan meliputi 

teknik dan instrumen penilaian tens tertulis, penilaian tes lisan, dan penilaian 

penugasan. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan 

meliputi teknik dan instrumen penilaian kinerja, penilaian tes praktik, dan 

penilaian proyek. 
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  Tugas guru sebagai pelaksana penialaian proses dan hasil 

pembelajaran tentu saja adalah merencanakan teknik, menyususun intrumen, 

dan merumuskan hingga menentukan indikator ketercapaian kompetensi 

sikap, pengetahuan dan keterampilan penilaian untuk mengukur ketercapaian 

aspek kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Guru menjelaskan 

bahwa telah berupaya merencanakan teknik, menyususun intrumen, dan 

merumuskan hingga menentukan indikator ketercapaian kompetensi 

semaksimal mungkin dengan bekal pengetahuan dan pemahaman terkait 

perencanaan penilaian dalam konteks Kurikulum 2013, namun dalam 

prosesnya guru mengalami hambatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam merencanakan penilaian kompetensi 

sikap guru menyatakan mengalami hambatan. Hambatan yang dirasakan guru 

adalah bahwa guru merasa kesulitan untuk menyusun instrumen penilaian, 

menetukan sejauh mana indikator ketercapaian kompetensi sikap yang 

meliputi semua proses afeksi, menentukan dan menjabarkan tingkat 

ketercapaian semua proses afeksi, dan menentukan kriteria ketercapaian 

semua proses afeksi . Proses afeksi yang dimaksud adalah menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Guru menjelaskan 

bahwa kesulitan yang dimaksud adalah menentukan sampai dimana, sejauh 

mana, dan dengan kriteria seperti apa peserta didik dikatakan telah 

melaksanakan proses afeksi menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, dan mengamalkan sesuai dengan konsepsi penilaian dalam 

konteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam merencanakan penilaian kompetensi 

pengetahuan guru menyatakan mengalami hambatan. Hambatan yang 

dirasakan guru adalah bahwa guru merasa kesulitan untuk menyusun 

instrumen penilaian, menetukan sejauh mana indikator ketercapaian 

kompetensi pengetahuan yang meliputi semua aktivitas ilmiah, menentukan 

dan menjabarkan tingkat ketercapaian semua aktivitas ilmiah, dan 

menentukan kriteria ketercapaian semua aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah 

yang dimaksud adalah mengetahui, memahami, menerapkan, mengevaluasi, 
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dan mencipta. Guru menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah 

menentukan sampai dimana, sejauh mana, dan dengan kriteria seperti apa 

peserta didik dikatakan telah melaksanakan aktivitas ilmiah yang meliputi 

aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, mengevaluasi, dan mencipta 

sesuai dengan konsepsi penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam merencanakan penilaian kompetensi 

keterampilan guru menyatakan mengalami hambatan. Hambatan yang 

dirasakan guru adalah bahwa guru merasa kesulitan untuk menyusun 

instrumen penilaian, menetukan sejauh mana indikator ketercapaian 

kompetensi keterampilan yang meliputi semua aktivitas ilmiah, menentukan 

dan menjabarkan tingkat ketercapaian semua aktivitas ilmiah, dan 

menentukan kriteria ketercapaian semua aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah 

yang dimaksud adalah mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Guru menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah 

menentukan sampai dimana, sejauh mana, dan dengan kriteria seperti apa 

peserta didik dikatakan telah melaksanakan aktivitas ilmiah yang meliputi 

aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta 

sesuai dengan konsepsi penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa secara umum guru 

mengalami hambatan dalam menyusun rencana peaksanaan pembelajaran 

dikarenakan belum memahami dengan baik paradigma pembelajaran dan teknis 

penilaian yang sesuai dengan konsepsi pembelajaran dan penilaian pembelajaran 

dalam konteks Kurikulum 2013. Sebagaimana dijelaskan oleh Wardhani (2013) 

sebagaimana dikutip oleh Safitri (2015) bahwa hampir separuh guru mengaku 

masih tidak paham dengan teknis dalam menjabarkan materi Kurikulum 2013 ke 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Peneliti berpendapat bahwa hal 

tersebut menjadi salah satu fokus yang perlu diperhatikan dalam upaya evaluasi 

implementasi Kurikulum 2013.  

Berdasarkan hasil penelitian guru belum memahami paradigma 

pembelajaran dan teknis penilaian yang sesuai dengan konsepsi pembelajaran dan 

penilaian pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 dikarenakan minimnya 
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sosialisasi dan persiapan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam 

implementasi Kurikulum 2013. Belum semua guru mendapatkan pelatihan 

implementasi Kurikulum 2013. Pelatihan yang telah dilaksanakan masih terbatas 

pada sekolah-sekolah percontohan (piloting) Kurikulum 2013 saja, sedangkan 

pada sekolah non piloting belum semua guru mendapatkan pelatihan. Kedua, 

bahwa belum semua guru memiliki pedoman sebagai acuan standar penyusunan 

RPP yang memuat teknis pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses 

dan hasil pembelajaran sebagaimana dimaksudkan dalam konteks Kurikulum 

2013. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana pembelajaran yang 

dikembangkan secara terperinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang 

mengacu pada silabus (Safitri, 2015). Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi 

informasi mengenai perencanaan kegiatan pembelajaran yang disusun oleh guru 

sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran direncanakan 

oleh guru untuk mencapai kompetensi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan 

melalui pengembangan proses pencapaian materi atau tema tertentu dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013.  

Pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 adalah pembelajaran yang 

berorientasi pada peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran 

dikembangakan dalam RPP oleh guru dengan menggunakan prinsip Pendekatan 

Saintifik. Menurut Safitri (2015) Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

saintifik yaitu dengan mengedepankan 5 pembelajaran pokok yang dikenal 

dengan 5M, yaitu: Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, 

Mengasosiasi dan Mengkomunikasi. Langkah-langkah pembelajaran yang disusun 

oleh guru harus memuat prinsip pembelajaran sesuai dengan konsepsi Pendekatan 

Saintifk. Beberapa pendekatan lain juga dapat digunakan oleh guru untuk 

mengguatkan penggunaan Pendekatan Saintifik, beberapa diantaranya adalah 

pendekatan pembelajaran penemuan (discovery, inquiry), pembelajaran berbasis 

masalah (project based learning), dan pembelajaran berbasis proyek (project 

based learning). 
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Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 81 A tahun 2013, isi dari RPP 

tersebut antara lain: (1) Data sekolah, mata pelajaran, kelas/semester; (2) materi 

pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian 

kompetensi; (5) materi pembelajaran; metode pembelajaran, media, alat dan 

sumber belajar; (6) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (7) penilaian 

(Safitri, 2015). Peneliti berpendapat bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang disusun oleh guru harus memuat hal-hal berdasarkan pada Permendikbud 

Nomor 81 A tahun 2013 dengan menitik beratkan pada pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan penilaian pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran dan pendekatan penialaian pembelajaran dalam konteks Kurikulum 

2013 dalam rangka mencapai dan mengukur ketercapaian kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. 

 

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran. 

Secara keseluruhan gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran rata-rata sebesar 22,92% dimana termasuk 

dalam kategori hambatan rendah. Hambatan-hambatan guru Biologi kelas X 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Waktu. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan alokasi waktu 25% 

guru menyatakan memiliki hambatan dan 75% guru menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi Kelas X dalam 

pengelolaan alokasi waktu pembelajaran rata-rata sebesar 25% termasuk dalam 

kategori hambatan sedang. 

Rerata presentase hambatan dalam pengelolaan alokasi waktu pembelajaran 

sebesar 25% didapatkan dari perhitungan rata-rata jumlah presentase hambatan 

dari keseluruhan responden. Jumlah keseluruhan responden adalah sebelas orang 

dimana setiap orang mewakili satu sekolah pada tiap kecamatan di wilayah 

Kabupaten Semarang yang menggambarkan hambatan dalam pengelolaan alokasi 

waktu pembelajaran. Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran 
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Timur menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili 

wilayah Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 

100%. Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 50%. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah 

Kecamatan Ambarawa menyatakan memiliki hambatan sebesar 25%. Responden 

5 (Lima) mewakili wilayah Kecamatan Tuntang  menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 25%. Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah 

Kecamatan Pabelan menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 8 

(Delapan) mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 25%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 50%. Responden 10 (Sepuluh) mewakili 

wilayah Kecamatan Tengaran menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 

11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan menyatakan tidak memiliki 

hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam pengelolaan alokasi waktu pembelajaran dalam hal berikut. 

1) Mengestimasi alokasi pembelajaran dengan pertimbangan jam pelajaran yang 

tersedia dan kompetensi yang harus dicapai. Lima dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru menyatakan 

memiliki hambatan.  

Poin hambatan nomor 1 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

mengestimasi alokasi pembelajaran dengan pertimbangan jam pelajaran yang 

tersedia dan kompetensi yang harus dicapai. Berdasarkan hasil penelitian 

guru mengalami hambatan dikarenakan keberagaman kemampuan dan 

kecepatan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kompetensi yang 

harus dicapai dalam proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 

sehingga guru merasa kesulitan untuk dapat memastikan alokasi waktu yang 

dibutuhkan untuk peserta didik dapat memahami konsep dan mencapai 

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan pertimbangan jam pelajaran yang 

tersedia. 
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2) Mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan pendahuluan. 

Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

9,09% guru menyatakan memiliki hambatan.  

Poin hambatan nomor 2 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan pendahuluan. 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalamai hambatan dikarenakan guru 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk melakukan eksplorasi 

terhadap tingkat pengetahuan awal peserta didik dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran dalam konteks Kurikulum 

2013. 

3) Mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan inti. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 3 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan inti. Berdasarkan 

hasil penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan guru dan siswa 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan saintifik. Abidin (2013) mejelaskan bahwa 

pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh 

Kemendikbud (2013b) sebagai aksioma ilmiah yang melandasi proses 

pembelajaran, pendekatan ilmiah dalam pembelajaran menurut Kemendikbud 

(2013b) meliputi keterampilan-keterampilan belajar yang membangun 

pendekatan ilmiah dalam belajar. Keterampilan tersebut adalah mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan.  

Berdasarkan hasil penelitian guru menjelaskan bahwa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik peserta didiklah 

yang aktif selama proses pembelajaran untuk mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan dibawah bimbingan guru 

untuk kemudian menarik kesimpulan atas apa yang telah dipelajari. Dalam 

prosesnya guru berpandangan bahwa membutuhkan waktu yang lama untuk 

peserta didik dapat melakukan proses saintifik tersebut, dikarenakan peserta 
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didik belum terbiasa dengan model pembelajaran yang menekankan peserta 

didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran. 

Guru menjelaskan bahwa keberagaman karakteristik, potensi, 

kemampuan, minat dan sikap positif peserta didik terhadap mata pelajaran 

berpengaruh kualitas keterampilan proses ilmiah peserta didik yang juga 

berpengaruh pula terhadap kecepatan waktu tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap materi pelajaran dan kecepatan proses saintifik yang dilaksanakan 

oleh peserta didik, sehingga dalam prosesnya guru mengalami kesulitan untuk 

mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran dalam kegiatan inti.  

4) Mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan penutup. Satu 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 4 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan penutup. 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan peserta 

didik cenderung pasif dan belum memahami materi, sehingga selama 

kegiatan penutup dalam proses guru bersama peserta didik menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih lama 

untuk guru memotivasi keaktifan peserta didik untuk mengemukakan 

pendapat dalam rangka menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa secara garis besar 

hambatan guru dalam pengelolaan alokasi waktu adalah bahwa membutuhkan 

alokasi waktu yang lebih lama untuk melaksanakan kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup dalam konteks penggunaan pendekatan 

saintifik pada proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Trihartanti (2015) bahwa menurut Nasution (2013) pendekatan 

saintifik meliputi kemampuan menggali informasi melalui kegiatan mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, dan membuat jejaring, pada prosesnya peserta didik 

membutuhkan alokasi waktu yang lebih lama untuk dapat melaksanakan 

keseluruhan proses dan aktivitas ilmiah yang meliputi mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan membuat jejaring ilmu pengetahuan. Peserta didik belum 
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terbiasa dengan model pembelajaran yang menekankan peserta didik sebagai 

subjek dalam proses pembelajaran. 

Keberagaman karakteristik, potensi, kemampuan, minat dan sikap positif 

peserta didik terhadap mata pelajaran menurut pendapat guru berpengaruh kualitas 

keterampilan proses ilmiah peserta didik yang juga berpengaruh pula terhadap 

kecepatan waktu tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran dan 

kecepatan proses saintifik yang dilaksanakan oleh peserta didik. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Saputra (2012) bahwa menururt Holbrook, et al (2005) minat yang 

timbul dari dalam diri akan membentuk sikap yang menjadi motivator bagi 

individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Peneliti berpendapat 

bahwa ketika peserta didik memiliki minat yang tinggi terhadap suatu mata 

pelajaran maka akan memiliki motivasi yang tinggi pula untuk melakukan dan 

mengikuti serangkaian proses pembelajaran dengan baik, ketika peserta didik 

melakukan serangkaian proses pembelajaran dengan baik maka peserta didik akan 

memiliki tingkat pemahaman yang baik pula terhadap materi yang dipelajari.  

Terkait dengan pengelolaan alokasi waktu guru akan lebih mudah untuk 

mengorganisasi waktu ketika peserta didik dapat mengikuti serangkaian proses 

pembelajaran dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Saputra (2012) bahwa 

menurut Maslow (1999) dalam penelitiannya mengatakan semakin tertarik 

seseorang terhadap suatu objek pengetahuan, semakin sebesar keinginannya untuk 

mempelajari pengetahuan tersebut. Peneliti berpendapat bahwa ketika peserta 

didik memiliki sikap positif dalam bentuk minat dan ketertarikan terhadap suatu 

objek dan proses pengetahuan maka kecenderungan peserta didik akan melakukan 

hal yang positif untuk dapat memahami pengetahuan tersebut, terkait dengan 

waktu dalam proses pembelajaran peserta didik cenderung lebih disiplin dan 

mengikuti serangkaian proses dan aktivitas ilmiah sebagaimana diinstruksikan 

oleh guru dalam proses pembelajaran. 

 

b. Hambatan dalam Penggunaan Buku Teks. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penggunaan buku teks 25% guru 

menyatakan memiliki hambatan dan 75% guru menyatakan tidak memiliki 
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hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi kelas X di SMA 

dalam penggunaan buku teks pelajaran rata-rata sebesar 25% termasuk dalam  

kategori hambatan sedang. 

Rerata presentase hambatan dalam penggunaan buku teks pelajaran sebesar 

25% didapatkan dari perhitungan rata-rata jumlah presentase hambatan dari 

keseluruhan responden. Jumlah keseluruhan responden adalah sebelas orang 

dimana setiap orang mewakili satu sekolah pada tiap kecamatan di wilayah 

Kabupaten Semarang yang menggambarkan hambatan dalam penggunaan buku 

teks pelajaran. Responden 1 (Satu) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah 

Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki hambatan sebesar 100%. 

Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 25%. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan 

Ambarawa menyatakan memiliki hambatan sebesar 25%. Responden 5 (Lima) 

mewakili wilayah Kecamatan Tuntang  menyatakan memiliki hambatan sebesar 

25%. Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 25%. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah 

Kecamatan Pabelan menyatakan memiliki hambatan sebesar 50%. Responden 8 

(Delapan) mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 25%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 10 (Sepuluh) mewakili wilayah 

Kecamatan Tengaran menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 11 

(Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan menyatakan tidak memiliki 

hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam penggunaan buku teks pelajaran dalam hal berikut. 

1) Menganalisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, 

dan kompetensi dasar dengan buku guru. Satu dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 
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Poin hambatan nomor 1 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menganalisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, 

dan kompetensi dasar dengan buku guru. Berdasarkan hasil penelitian guru 

mengalami hambatan dikarenakan keterlambatan distribusi buku teks 

pelajaran untuk guru yang dapat digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Jumlah buku yang ada pada beberapa sekolah tidak memenuhi 

jumlah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. 

2) Menganalisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, 

dan kompetensi dasar dengan buku siswa. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 2 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menganalisis keterkaitan antara standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, 

dan kompetensi dasar dengan buku siswa. Berdasarkan hasil penelitian guru 

mengalami hambatan dikarenakan keterlambatan distribusi buku teks 

pelajaran untuk peserta didik yang dapat digunakan oleh guru dan peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Jumlah buku yang ada pada beberapa 

sekolah tidak memenuhi jumlah peserta didik yang mengikuti proses 

pembelajaran. 

3) Menganalisis keterkaitan antar buku guru dengan buku siswa. Tiga dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 3 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menganalisis keterkaitan antar buku guru dengan buku siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan keterlambatan 

distribusi buku teks pelajaran untuk guru maupun untuk peserta didik yang 

dapat digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Jumlah buku yang ada pada beberapa sekolah tidak memenuhi jumlah peserta 

didik yang mengikuti proses pembelajaran. 
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4) Menganalisis kesesuaian buku guru dan buku siswa dengan konsep 

Kurikulum 2013. Lima dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 4 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menganalisis kesesuaian buku guru dan buku siswa dengan konsep 

Kurikulum 2013. Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan  

dikarenakan keterlambatan distribusi buku teks pelajaran untuk guru maupun 

untuk peserta didik yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Jumlah buku yang ada pada beberapa sekolah tidak 

memenuhi jumlah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa secara garis besar 

guru mengalami hambatan dalam penggunaan buku teks pelajaran dikarenakan 

keterlambatan distribusi buku teks pelajaran untuk guru maupun untuk peserta 

didik yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Jumlah buku yang ada pada beberapa sekolah tidak memenuhi 

jumlah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. 

Ketersediaan buku tentu merupakan tanggungjawab dari Pemerintah dan 

satuan pendidikan terkait sebagai salah satu upaya strategis dalam wujud 

pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan implementasi 

Kurikulum 2013 dalam rangka upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan 

di Indonesia. Pemerintah harus lebih memperhatikan kelengkapan sarana dan 

prasarana termasuk dalam hal ini adalah buku pada setiap sekolah diseluruh 

wilayah Negara Republik Indonsia untuk menunjang keterlaksanaan proses 

pembelajaran sebagaimana diharapkan dengan adanya pelaksanaan Kurikulum 

2013. Perbedaan kelengkapan sarana dan prasarana di setiap sekolah akan 

berpengaruh pada perbedaan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran yang 

diselenggarakan. 

Menurut Nurhamidah (2014) salah satu faktor yang mendukung 

keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah ketersediaan buku sebagai 

bahan ajar dan sumber belajar. Peneliti sependapat bahwa buku merupakan salah 

satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013. 
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Sebagaimana ditegaskan oleh Pranata (2013) bahwa salah satu sumber belajar 

yang penting adalah buku pelajaran. Ketersediaan buku akan menunjang 

kelancaran proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanaan oleh 

guru. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Maharani (2015) bahwa salah satu upaya 

yang membantu siswa agar dapat menguasai konsep yang kompleks sekaligus 

dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kegiatan belajar 

mengajar lebih bermakna adalah ketersediaan buku ajar. Hal tersebut semakin 

mempertegas betapa pentingnya ketersediaan buku pelajaran didalam proses 

pembelajaran bahwa sebagai bahan ajar dan sumber belajar buku merupakan salah 

satu sumber informasi tentang pengetahuan yang digunakan sebagai acuan baik 

oleh guru untuk mengembangkan materi pembelajaran, dan oleh peserta didik 

untuki dapat memahami konsep terkait imu pengetahuan yang sedang dipelajari. 

Ketiadaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar dirasakan oleh guru sangat 

menghambat keterlaksanaan proses pembelajaran. 

Menurut Nurhamidah (2014) faktor lain yang mendukung keberhasilan 

pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan dengan kurikulum yang diajarkan dan buku teks yang dipergunakan. 

Kemampuan guru harus bisa mengimbangi perubahan kurikulum dan 

menyesuaikan dengan buku teks yang akan diajarkan pada peserta didik. Peneliti 

sependapat bahwa pendidik dalam artian disini adalah guru harus memiliki 

kompetensi yang baik untuk dapat memahami konsepsi dasar dan paradigma 

pelaksanaan proses pembelajaran yang diharapkan dalam konteks Kurikulum 

2013. Guru juga harus dapat memahami bagaimana menggunakan buku dalam 

proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Sehingga guru dapat 

merancang proses pembelajaran dan menggunakan buku teks dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan konsepsi pembelajaran dalam konteks Kurikulum 

2013. 

 

c. Hambatan dalam Pengelolaan Kelas. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan kelas 22,08% guru 

menyatakan memiliki hambatan dan 77,92% guru menyatakan tidak memiliki 
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hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi kelas X dalam 

pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran rata-rata sebesar 22,08% termasuk 

dalam kategori hambatan rendah. 

Rerata presentase hambatan dalam pengelolaan kelas dalam proses 

pembelajaran sebesar 22,08% didapatkan dari perhitungan rata-rata jumlah 

presentase hambatan dari keseluruhan responden. Jumlah keseluruhan responden 

adalah sebelas orang dimana setiap orang mewakili satu sekolah pada tiap 

kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang menggambarkan hambatan 

dalam pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran. Responden 1 (Satu) 

mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Barat 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 71,43%. Responden 3 (Tiga ) mewakili 

wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki hambatan sebesar 85,71%. 

Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan Ambarawa menyatakan tidak 

memiliki hambatan. Responden 5 (Lima) mewakili wilayah Kecamatan Tuntang  

menyatakan memiliki hambatan sebesar 28,57%. Responden 6 (Enam) mewakili 

wilayah Kecamatan Bringin menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 7 

(Tujuh) mewakili wilayah Kecamatan Pabelan menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 14,28%. Responden 8 (Delapan) mewakili wilayah Kecamatan Suruh 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 28,57%. Responden 9 (Sembilan) 

mewakili wilayah Kecamatan Susukan menyatakan memiliki hambatan sebesar 

14,28%. Responden 10 (Sepuluh) mewakili wilayah Kecamatan Tengaran 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah 

Kecamatan Getasan menyatakan tidak memiliki hambatan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran dalam hal berikut. 

1) Menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan 

dan  karakteristik model dan metode pembelajaran. Dua dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 
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Poin hambatan nomor 1 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan 

dan karakteristik model dan metode pembelajaran. Berdasarkan hasil 

penelitian beberapa guru menyatakan bahwa belum memahami dengan 

bagaimana mengelola kelas dalam konteks menyesuaikan pengaturan tempat 

duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik model dan metode 

pembelajaran yang dimaksudkan dalam konteks Kurikulum 2013. Guru 

merasa belum memahami dengan baik karakteristik model dan metode 

pembelajaran yang dimaksudkan dalam konteks Kurikulum 2013 untuk dapat 

mengelola kelas sesuai dengan karakteristik model dan metode pembelajaran 

dalam konteks Kurikulum 2013.  

Tingkat kedewasaan peserta didik yang enggan bekerjasama dengan 

rekan yang belum terlalu dikenal menjadi salah satu hal yang juga membuat 

guru kesulitan untuk mengkondisikan kelas sesuai karakteristik model dan 

metode pembelajaran. Kecenderungan peserta didik mau bekerjasama hanya 

dengan rekan yang sudah dikenal saja. Ketika peserta didik berkelompok 

dengan rekan yang belum terlalu dikenalnya mereka cenderung pasif satu 

sama lain, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik diantara peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

2) Menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar 

peserta didik. Enam dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 54,54% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 2 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar 

peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian beberapa guru mengalami 

hambatan dikarenakan potensi dan kemampuan peserta didik yang tidak 

merata sehingga kecepatan dan kemampuan pemahaman tiap peserta didik 

juga berbeda. Guru menjelaskan bahwa perbedaan potensi dan kemampuan 

peserta didik menjadikan guru kesulitan untuk menyesuaikan materi untuk 

setiap peserta didik. Pada waktu tertentu ada beberapa peserta didik yang 

memang telah memahami dengan baik konsep yang telah diajarkan, namun 
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pada waktu yang sama beberapa peserta didik yang lain belum memahami 

konsep yang telah diajarkan, dalam kondisi inilah guru merasa kesulitan 

untuk dapat menyeragamkan pemahaman peserta didik dalam waktu yang 

sama. Untuk dapat menyesuaikan materi pelajaran kepada peserta didik yang 

tergolong memiliki potensi dan kemampuan yang rendah membutuhkan 

waktu yang lebih lama sampai dapat dikatakan peserta didik tersebut telah 

memahami. Gradasi potensi dan kemampuan belajar peserta didik menjadi 

kesulitan bagi guru untuk dapat menyesuaikan materi pelajaran pada peserta 

didik secara keseluruhan.  

3) Menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 3 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian 

beberapa guru mengalami hambatan dikarenakan ada beberapa peserta didik 

cenderung tidak memperhatikan selama proses pembelajaran, beberapa 

diantaranya cenderung membuat kegaduhan didalam kelas selama proses 

pembelajaran. Guru menjelaskan bahwa beberapa peserta didik juga 

cenderung melakukan kegiatan sendiri dikelas selama kegiatan pembelajaran 

yang tidak essensial dengan kegiatan pembelajaran yang sedang dijalankan. 

Hal tersebut dirasakan oleh guru dan beberapa peserta didik lain cukup 

mengganggu konsentrasi pada saat proees pembelajaran sedang berlangsung. 

Guru menjelaskan bahwa beberapa peserta didik tersebut cenderung memiliki 

minat dan motivasi belajar yang rendah. Peserta didik dengan karakter 

tersebut kecenderungan memiliki hasil belajar yang rendah pula. 

4) Memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar 

peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dua dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan.  
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Poin hambatan nomor 4 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar 

peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil 

penelitian beberapa guru mengalami hambatan dikarenakan respon dan hasil 

belajar peserta didik cenderung bervariasi. Guru menjelaskan bahwa peserta 

didik dengan potensi, kemampuan, dan motivasi belajar yang baik 

memberikan respon positif terhadap penguatan dan umpan balik yang 

dilakukan oleh guru, peserta didik dengan karakter tersebut berusaha 

memberikan tanggapan terhadap umpan balik yang dilakukan guru sesuai 

dengan tingkat pemahaman yang dimilikinya, kecenderungan mereka juga 

telah memahami kekurangan dan kelebihan terhadap pemahaman dirinya dan 

dapat menilai pemahaman peserta didik lain benar ataupun salah. Peserta 

didik dengan karakter potensi, kemampuan, dan motivasi belajar yang baik 

memberikan dampak interaksi positif antara guru dan siswa dalam bentuk 

penguatan dan umpan balik selama proses pembelajaran. 

Sebaliknya peserta didik dengan potensi, kemampuan, dan motivasi 

belajar yang kurang baik memberikan respon negatif terhadap penguatan dan 

umpan balik yang dilakukan oleh guru, peserta didik dengan karakter tersebut 

cenderung pasif terhadap penguatan dan umpan balik yang dilakukan oleh 

guru, kecenderungan mereka juga belum bahkan tidak memahami kekurangan 

dan kelebihan terhadap pemahaman dirinya dan tentu tidak dapat menilai 

pemahaman peserta didik lain benar ataupun salah. Peserta didik dengan 

karakter potensi, kemampuan, dan motivasi belajar yang kurang baik 

memberikan dampak interaksi negatif antara guru dan siswa dalam bentuk 

penguatan dan umpan balik selama proses pembelajaran. 

5) Mendorong peserta didik untuk bertanya dan mengemukaan pendapat. Tiga 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 5 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

mendorong peserta didik untuk bertanya dan mengemukaan pendapat. 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan dikarenakan peserta 
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didik cenderung pasif selama proses pembelajaran, minat dan motivasi 

peserta didik cenderung rendah dalam kegiatan pembelajaran. Guru 

menjelaskan ketika diberikan pertanyaan yang memancing peserta didik 

untuk mengemukakan pendapat kecenderungan dari peserta didik tidak 

merespon pertanyaan yang diungkapkan. Ketika berikan pertanyaan apakah 

sudah memahami konsep yang diajarkan peserta didik cenderung tidak 

memberikan tanggapan. Hal ini menjadi kesulitan bagi guru untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 

dan konsep yang sedang dan telah diajarkan. 

6) Memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

dijadwalkan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 6 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

dijadwalkan. Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan 

dikarenakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Kurikulum 2013 

membutuhkan alokasi waktu yang lebih lama sehingga terkadang tidak tepat 

waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam poin hambatan dalam hal pengelolaan 

alokasi waktu bahwa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik peserta didiklah yang aktif selama proses pembelajaran 

untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan dibawah bimbingan guru untuk kemudian menarik 

kesimpulan atas apa yang telah dipelajari, dalam prosesnya guru 

berpandangan bahwa membutuhkan waktu yang lama untuk peserta didik 

dapat melakukan proses saintifik tersebut.  

Guru menjelaskan bahwa keberagaman karakteristik, potensi, 

kemampuan, minat dan sikap positif peserta didik terhadap mata pelajaran 

berpengaruh kualitas keterampilan proses ilmiah seperti mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan dari 

peserta didik yang juga berpengaruh pula terhadap kecepatan waktu tingkat 

pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran dan kecepatan proses 
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saintifik yang dilaksanakan oleh peserta didik, sehingga dalam prosesnya 

guru mengalami kesulitan untuk mengorganisasi alokasi waktu pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa secara garis besar 

hambatan guru dalam pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran adalah bahwa 

guru belum memahami dengan baik karakteristik model dan metode pembelajaran 

yang dimaksudkan dalam konteks Kurikulum 2013 untuk dapat mengelola kelas 

sesuai dengan karakteristik model dan metode pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013. Hambatan berikutnya berkaitan dengan potensi, kemampuan, 

motivasi, dan minat belajar peserta didik, bahwa peserta didik memiliki potensi, 

kemampuan, motivasi, dan minat belajar yang berbeda-beda sehingga kecepatan 

pemahaman dan keaktifan tiap peserta didik juga berbeda, hal tersebut menjadi 

hambatan guru dalam upaya menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan 

kemampuan belajar peserta didik, memberikan penguatan dan umpan balik, dan 

mendorong peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Hambatan 

selanjutnya berkaitan dengan aktivitas peserta didik selam proses pembelajaran 

berlangsung, bahwa beberapa peserta didik melakukan aktivitas yang tidak 

essensial dengan proses pembelajaran, cenderung membuat kegaduhan dan tidak 

memperhatikan selama proses pembelajaran berlangsung hal tersebut menjadi 

kendala guru dalam upaya guru dalam menciptakan ketertiban, kedisiplinan, 

kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. 

Hambatan berikutnya berkaitan dengan pengelolaan waktu bahwa beberapa guru 

yang telah mencoba menerapkan pendekatan saintifik membutuhkan alokasi 

waktu yang lebih lama untuk dapat menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.   

Pengelolaan kelas adalah semua upaya dan tindakan guru membina, 

memobilisasi, dan menggunakan sumber daya kelas secara optimal, selektif dan 

efektif untuk menciptakan kondisi atau menyelesaikan problema kelas agar proses 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik (Naufal, 2012). Peneliti 

berpendapat bahwa secara garis besar hambatan guru dalam hal pengelolaan kelas 

berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal berkaitan dengan 

pemahaman guru terkait dengan strategi, model, metode, dan pendekatan 

pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Faktor 
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eksternal berkaitan dengan peserta didik dan lingkungan belajar, peserta didik 

berkaitan dengan karakteristik, potensi, motivasi dan minat belajara peserta didik 

selama proses pembelajaran, sedangkan lingkungan belajar berkaitan dengan 

fasilitas, media, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan proses pembelajaran.  

Sebagaimana dijelaskan oleh Wijiyanto (2009) bahwa menurut  Dimyati dan 

Mudjiono (1998) hambatan yang dialami oleh guru itu berasal dari faktor internal 

dan eksternal, faktor internal meliputi kemampuan guru yang kurang dalam 

penguasaan materi, kurang komunikasi terhadap siswa, metode pembelajaran 

yang selalu sama, sedangkan faktor eksternal berasal dari siswa seperti: siswa 

kurang disiplin di dalam kelas, ramai, kurang memperhatikan guru pada saat 

pembelajaran. Selain itu juga berasal dari faktor keluarga dan faktor fasilitas. Hal 

tersebut tentu merupakan tantangan besar guru untuk dapat mengelola kelas dan 

melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 

d. Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Inti. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan inti 

35,27% guru menyatakan memiliki hambatan dan 64,73% guru menyatakan tidak 

memiliki hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi kelas 

X dalam pelaksanaan kegiatan inti dalam proses pembelajaran rata-rata sebesar 

35,27% termasuk dalam kategori hambatan sedang. 

Rerata presentase hambatan dalam pelaksanaan kegiatan inti dalam proses 

pembelajaran sebesar 35,27% didapatkan dari perhitungan rata-rata jumlah 

presentase hambatan dari keseluruhan responden. Jumlah keseluruhan responden 

adalah sebelas orang dimana setiap orang mewakili satu sekolah pada tiap 

kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang menggambarkan hambatan 

dalam pelaksanaan kegiatan inti. Responden 1 (Satu) mewakili wilayah 

Kecamatan Ungaran Timur menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 

(Dua) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 72%. Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 88%. Responden 4 (Empat) mewakili 
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wilayah Kecamatan Ambarawa menyatakan memiliki hambatan sebesar 52%. 

Responden 5 (Lima) mewakili wilayah Kecamatan Tuntang menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 64%. Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan 

Bringin menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 7 (Tujuh) mewakili 

wilayah Kecamatan Pabelan menyatakan memiliki hambatan sebesar 48%. 

Responden 8 (Delapan) mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan 

memiliki hambatan sebesar 52%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah 

Kecamatan Susukan menyatakan memiliki hambatan sebesar 4%. Responden 10 

(Sepuluh) mewakili wilayah Kecamatan Tengaran menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 8%. Responden 11 (Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan 

Getasan menyatakan tidak memiliki hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan inti dalam proses pembelajaran dalam hal 

berikut. 

1) Menggunakan pendekatan saintifik dalam kegiatan inti. Dua dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

2) Menggunakan pendekatan pembelajaran penemuan (discovery inquiry) dalam 

kegiatan inti. Empat dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan memiliki hambatan. 

3) Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (prolem based 

learning) dalam kegiatan inti. Tiga dari sebelas orang guru menyatakan 

memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru menyatakan memiliki 

hambatan. 

4) Menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based lerning) dalam kegiatan inti. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan 1,2,3 dan 4 memberikan gambaran hambatan guru 

dalam penggunaan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran didalam 

kegiatan inti. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa hambatan 
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utama yang dirasakan oleh guru dalam penggunaan pendekatan saintifik 

dalam kegiatan inti adalah dalam hal pengelolaan alokasi waktu. Guru 

menjelaskan bahwa kegiatan inti dengan menggunakan pendekatan saintifik 

memerlukan alokasi waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan satu 

kompetensi dasar apabila dibandingkan dengan pendekatan yang terbiasa 

digunakan oleh guru dalam konteks kurikulum sebelumnya.  

Sebagaimana dijelaskan dalam poin hambatan dalam hal pengelolaan 

alokasi waktu guru menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik peserta didiklah yang aktif selama proses 

pembelajaran untuk melaksanakan proses ilmiah seperti merumuskan 

masalah, mengumpulkan informasi terkait masalah, mengolah informasi yang 

telah didapatkan, memecahkan masalah terkait informasi, menyajikan 

informasi, dan mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan 

yang ditekankan melalui aktivitas ilmiah seperti mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan dibawah 

bimbingan guru untuk kemudian menarik kesimpulan atas apa yang telah 

dipelajari, dalam prosesnya guru berpandangan bahwa membutuhkan waktu 

yang lama untuk peserta didik dapat melakukan proses saintifik tersebut. 

Guru menjelaskan bahwa keberagaman karakteristik, potensi, kemampuan, 

minat dan sikap positif peserta didik terhadap mata pelajaran berpengaruh 

pada kecepatan dan kualitas keterampilan proses ilmiah dan aktivitas ilmiah 

yang dilakukan oleh peserta didik yang juga berpengaruh pula terhadap 

kecepatan waktu dan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 

pelajaran dan kecepatan proses saintifik yang dilaksanakan oleh peserta didik. 

Hambatan selanjutnya yang dirasakan guru dalam menggunakan 

pendekatan saintifik adalah kecenderungan tingkat keaktifan peserta didik 

rendah selama proses pembelajaran. Guru menjelaskan bahwa Kurikulum 

2013 menuntut partisipasi aktif peserta didik selama proses pembelajaran 

namun pada kenyataannya pelaksanaan pembelajaran dengan metode dalam 

konteks Kurikulum 2013 terkadang sulit untuk dijalankan dikarenakan 

kecenderungan tingkat keaktifan peserta didik yang rendah. Peserta didik 
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cenderung menunggu instruksi dari guru selama proses pembelajaran. 

Tuntutan dari konsep proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 

dimana peserta didiklah yang aktif menemukan konsep, membangun 

pengetahuan, menyelesaikan permasalahan sendiri sebagaimana tujuan 

penggunaan pendekatan pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 masih 

sulit untuk direalisasikan dan peranan guru masih sangat dominan dalam 

proses pembelajaran. 

Kurikulum 2013 secara resmi diberlakukan oleh pemerintah pada 

semua sekolah di seluruh Indonesia pada awal tahun ajaran 2014/2015, pada 

beberapa sekolah sebelumnya kurikulum yang menjadi acuan proses 

pembelajaran pada masa itu adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Prinsip pelaksanaan dan pengembangan KTSP mengacu pada UU Nomor 32 

tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 tahun 1999 bahwa 

penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah. UU Nomor 20 tahun 2003 juga menjadi 

acuan pengembangan Kurikulum KTSP dimana dijelaskan  bahwa kurikulum 

pada semua  jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip 

diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta 

didik. Sekolah dalam hal ini diberikan kewenangan untuk mengembangkan 

Kurikulum sesuai dengan karakteristik pendidikan, potensi daerah, dan juga 

peserta didik. 

Dalam konteks pelaksanaan KTSP guru juga diberikan kewenangan 

untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran melalui perencanaan dan 

penggunaan metode pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan potensi daerah dan karakteristik peserta didik. 

Pada prinsipnya metode yang sesuai dengan konsep kurikulum KTSP tidak 

jauh berbeda dengan Kurikulum 2013, beberapa metode tersebut adalah 

pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning), pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning), dan pembelajaran kooperatif 

(cooperatif learning) yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan, 

kreatifitas, dan kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dimaksudkan adalah pencapaian 

peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pencapaian 

belajar peserta didik meliputi ranah kompetensi pengetahuan, sikap, dan juga 

keterampilan dalam konteks KTSP. 

Peranan guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adalah 

menggunakan dan mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk 

meningkatkan keaktifan, kreatifitas, dan kemampuan peserta didik dalam 

mencapai mencapai tujuan pembelajaran. Pada pelaksanaannya paradigma 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran cenderung tidak sesuai dengan konsep 

dan metode pembelajaran yang diharuskan dalam pelaksanaan KTSP. 

Kecenderungan guru hanya menggunakan metode konvensional atau ceramah 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada 

muaranya kompetensi yang dicapai hanyalah penekanan pada kompetensi 

pengetahuan saja. 

Kebiasaan guru menggunakan metode konvensional atau ceramah 

menjadi salah satu kendala yang juga dirasakan oleh guru sendiri dalam 

penggunaan pendekatan saintifik dalam konteks Kurikulum 2013 meskipun 

tidak dipungkiri bahwa metode ceramah juga diperbolehkan untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dituju. 

Berdasarkan wawancara guru menjelaskan bahwa penggunaan metode 

konvensional berimplikasi pada kebiasaan peserta didik mengikuti proses 

pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi pengetahuan 

saja. Kecenderungan peserta didik hanya menunggu informasi yang 

disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran, sehingga penerapan 

pendekatan saintifik menekan keaktifan peserta didik dalam seluruh kegiatan 

pembelajaran masih sulit untuk dilaksanakan.  

Pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 adalah pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik (student centered learning) yang 

menekankan partisipasi aktif peserta didik dalam seluruh kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada proses pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan saintifik peserta didik dituntut aktif 
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mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber yang relevan dibawah 

bimbingan dan arahan dari guru. Berdasarkan wawancara guru telah mencoba 

menerapkan prinsip pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

Hambatan dirasakan guru dalam hal kualitas informasi hasil penelusuran 

peserta didik dalam proses pembelajaran, bahwa esensi informasi yang 

didapatkan oleh peserta didik dalam rangka menemukan konsep di dalam 

proses pembelajaran belum maksimal bahkan cenderung rendah. 

Kecenderungan informasi yang didapatkan oleh peserta didik belum sesuai 

dengan yang diharapkan oleh guru. 

Guru menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran beberapa peserta 

didik tidak memahami informasi yang telah didapatkan. Sebagaimana 

ditegaskan oleh Trihartanti (2015) bahwa menurut Sanjaya (2006) tanpa 

pemahaman mengapa siswa berusaha untuk memecahkan masalah yang 

sedang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang akan dipelajari 

sehingga menyebabkan siswa tidak memahami apa yang seharusnya 

dilakukan dan tidak dilakukan. Beberapa peserta didik cenderung tidak 

memahami mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah, hal 

tersebut merupakan salah satu sebab peserta didik tidak memahami informasi 

yang telah didapatkan. Hal lain yang menjadikan peserta didik tidak 

memahami informasi yang telah didapatkan adalah kecenderungan peserta 

didik hanya menyalin materi yang mereka dapat dari berbagai sumber seperti 

buku, internet, dan sumber lain yang disarankan oleh guru tanpa memahami 

esensi dasar dari materi yang mereka dapatkan. Guru berpandangan bahwa 

kecenderungan peserta didik hanya berusaha menuntaskan tugas yang 

diberikan oleh guru dalam konteks proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik, tanpa berusaha memahami konsep dasar 

dari materi atau tugas yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan hasil penelitian guru menjelaskan bahwa hambatan lain 

yang dirasakan oleh guru dalam penggunaan pendekatan saintifik dalam 

kegiatan inti adalah heterogenitas karakteristik, potensi, dan kemampuan 

individual peserta didik yang berpengaruh pada target pencapaian materi. 
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Karakteristik, potensi, dan kemampuan individual peserta didik bermuara 

pada kecepatan pemahaman dan daya serap peserta didik terhadap konsep 

dasar materi dan berbagai instruksi dari guru terkait dengan proses 

pembelajaran yang sedang dijalankan. Peserta didik dengan karakter potensi, 

kemampuan, dan daya serap informasi yang baik lebih cepat memahami 

materi dan menjalankan intruksi dari guru dalam proses pembelajaran. 

Kualitas keterampilan proses ilmiah peserta didik dengan karakter tersebut 

juga relatif baik. Sebaliknya peserta didik dengan karakter potensi, 

kemampuan, dan daya serap informasi yang rendah membutuhkan waktu 

yang relatif lebih lama untuk memahami materi dan menjalankan intruksi dari 

guru dalam proses pembelajaran. Kualitas keterampilan proses ilmiah peserta 

didik dengan karakter tersebut juga relatif rendah. Hal tersebut menjadi 

kendala bagi guru untuk dapat menyesuaikan terget pencapaian materi kepada 

peserta didik secara menyeluruh dalam waktu yang bersamaan. 

Guru menjelaskan bahwa peserta didik dengan karakter potensi, 

kemampuan, dan daya serap informasi yang rendah membutuhkan tambahan 

alokasi waktu pembelajaran dalam bentuk remidial untuk dapat memahami 

materi pada tingkatan yang sama dengan peserta didik dengan karakter 

potensi, kemampuan, dan daya serap informasi yang tinggi. Pada kondisi 

tertentu peserta didik dengan karakter potensi, kemampuan, dan daya serap 

informasi yang tinggi cenderung merasa bosan apabila harus mengikuti 

pengayaan pada remidial diadakan. Perbedaan tingkat pemahaman memang 

hal yang terbiasa terjadi dalam proses pembelajaran, namun dalam konteks 

untuk mencapai target pencapaian materi hal tersebut cukup menjadi kendala 

yang dirasakan oleh guru. 

Guru berpendapat bahwa motivasi dan minat belajar peserta didik 

rendah selama kegiatan pembelajaran berlangsung, terlepas dari jenis 

pendekatan dan metode yang digunakan oleh guru selama kegiatan inti. Hal 

tersebut nampak dalam aktivitas dan peranan peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung. Aktivitas dan peranan peserta didik yang 

memberikan sumbangsih positif dalam proses pembelajaran sulit untuk 
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terwujudkan. Aktivitas yang dimaksudkan disini adalah tingkat keaktifan 

peserta didik dalam proses pembelajaran yang dapat dalam bentuk inisiatif 

pengajuan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan, inisiatif 

mengemukakan pendapat dan menanggapi pendapat guru ataupun peserta 

didik lain yang cenderung rendah. Peserta didik cenderung merasa bosan dan 

kurang memiliki motivasi dan minat belajar selama proses pembelajaran.  

Sebagaimana ditegaskan oleh Trihartanti (2015) bahwa menurut Sanjaya 

(2006) jika dalam suatu pembelajaran minat siswa menjadi menurun atau 

bahkan minat siswa sudah tidak ada, maka kepercayaan diri untuk 

memecahkan masalah adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, maka 

mereka akan enggan untuk mencoba.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa peserta didik dengan karakter 

potensi, kemampuan, dan daya serap informasi yang tinggi memang 

tergolong aktif dan memiliki motivasi dan juga rasa ingin tahu yang tinggi 

dalam proses pembelajaran, namun sebagian besar peserta didik dengan 

karakter potensi, kemampuan, dan daya serap informasi yang rendah 

cenderung memiliki motivasi dan rasa ingin tahu yang rendah dalam proses 

pembelajaran. Pendekatan saintifik yang menekankan proses pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik menurut pendapat guru menjadi sulit untuk 

dilaksanakan.  

Hambatan lainnya yang juga dirasakan oleh guru dalam penggunaan 

pendekatan saintifik adalah bahwa tidak semua kompetensi dasar dapat 

disampaikan atau dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pendekatan 

saintifik karena banyaknya cakupan materi. Berdasarkan hasil wawancara 

guru menjelaskan bahwa penggunaan pendekatan saintifik dalam proses 

pembelajaran memerlukan alokasi waktu yang lebih lama, terkait dengan 

banyaknya cakupan materi yang harus terselesaiakan dalam jangka waktu 

tertentu pendekatan saintifik menjadi tidak memungkinkan untuk 

dilaksanakan pada setiap kompetensi dasar. Beberapa guru menilai bahwa 

pada kompetensi dasar tertentu kecenderungan materi lebih efektif untuk 

dilaksanakan dengan menggunakan metode konvensional, sehingga apabila 
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dipaksakan dengan menggunakan pendekatan saintifik justru akan lebih 

memakan alokasi waktu dan tidak efektif. Dalam konteks mencapai target 

materi guru harus memilah kiranya kompetensi dasar mana yang memang 

sesuai untuk dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifk dengan 

pertimbangan alokasi waktu dan ketercapaian pemahaman peserta didik. 

Guru menjelaskan bahwa puncak dari sekian banyak hambatan yang 

dirasakan oleh guru adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik 

yang rendah sebagai hasil dari proses pembelajaran. Pendekatan saintifik 

yang semula bertujuan untuk mencapai apsek kompetensi sikap, pengetahuan, 

maupun keterampilan dirasakan guru sulit untuk dilaksanakan untuk 

mencapai ketiga aspek kompetensi tersebut. Guru berpendapat bahwa 

ketercapaian kompetensi sikap dan keterampilan sulit untuk diwujudkan, dan 

ketercapaian kompetensi pengetahuan juga tergolong rendah.  

Pada akhirnya guru cenderung menekankan pada salah satu aspek 

kompetensi saja yaitu aspek kompetensi pengetahuan dengan menggunakan 

metode konvensional (ceramah) untuk dapat mencapai tingkat pemahaman 

dan pengetahuan peserta didik yang baik. Guru berpendapat bahwa peserta 

didik cenderung mencapai tingkat pemahaman dan pengetahuan yang baik 

apabila dijelaskan secara detail oleh guru dalam pengertian disini 

menggunakan metode ceramah. Guru menilai ketercapaian aspek kompetensi 

pengetahuan peserta didik justru tergolong rendah dengan menggunakan 

pendekatan saintifik, hal tersebut terjadi dikarenakan berbagai faktor 

hambatan yang muncul  dalam penggunaan pendekatan saintifik sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya.  

5) Menggunakan media dan sumber belajar yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 5 memberikan gambaran hambatan guru dalam  

menggunakan media dan sumber belajar yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan 

dikarenakan keterbatasan media, sumber belajar, alat dan bahan yang sesuai 
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dengan materi pembelajaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dalam konteks Kurikulum 2013. Guru menjelaskan bahwa media, alat dan 

bahan yang ada disekolah tidak cukup mewakili semua kompetensi dasar 

yang harus disampaikan. Kecenderungan guru menggunakan media komputer 

(powerpoint) sebagai media utama dalam penyampaian materi pembelajaran 

secara bergantian dengan guru lain dikarenakan jumlah yang terbatas. 

Spesimen yang ada dilaboratorium juga sangat terbatas. Hal ini manjadi 

kendala bagi guru untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang 

maksinal kepada peserta didik. 

Guru juga menjelaskan bahwa sekolah masih kekurangan jumlah buku 

sumber yang relevan dengan proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 

2013. Jumlah buku sumber tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang 

mengikuti proses pembelajaran, hal tersebut menjadi kendala bagi guru dan 

peserta didik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai 

dengan konsep Kurikulum 2013. Buku sumber yang ada dari segi konten 

materi memang tidak jauh berbeda dengan kontek materi yang terirat dalam 

kompetensi dasar dalam konteks Kurikulum 2013, namun tentu tidak 

mengarahkan pada proses pembelajaran sebagaiman dimaksudkan dalam 

proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Guru berusaha 

menyesuaikan proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 sesuai 

dengan tingkat pemahaman masing-masing guru terhadap proses 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. 

Menurut Akbar (2015) media merupakan sarana penunjang proses 

pembelajaran untuk membantu siswa dalam memahami materi. Peneliti 

berpendapat bahwa media dan sumber belajar merupakan hal yang penting 

untuk diperhatikan untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Peningkatan pmahaman peserta didik terhadap konsep maupun materi 

pembelajaran  akan terbantu dengan adanya media dan sumber belajar yang 

relevan dengan materi pembelajaran. Selain guru yang harus aktif dan kreatif 

dalam memilih dan mengembangkan media dan sumber belajar peserta didik 

dalam mengatasi keterbatasan yang ada, Pemerintah melalui satuan 
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pendidikan terkait juga turut bertanggung jawan terhadap pemenuhan media 

dan sumber belajar yang relevan yang dapat digunakan oleh guru. 

6) Melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap 

sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

7) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang 

mendorong siswa melakukan proses afeksi menerima. Tiga dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

8) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang 

mendorong siswa melakukan proses afeksi menjalankan. Tiga dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

9) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang 

mendorong siswa melakukan proses afeksi menghargai. Dua dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

10) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang 

mendorong siswa melakukan proses afeksi meghayati. Lima dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

11) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang menekankan pembentukan sikap (karakter) yang 

mendorong siswa melakukan proses afeksi mengamalakan. Enam dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 
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Poin hambatan nomor 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 memberikan gambaran 

hambatan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi sikap sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Berdasarkan hasil 

penelitian beberapa guru menyatakan memiliki hambatan dalam konteks 

melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap. Guru 

menjelaskan bahwa hambatan yang dimaksudkan adalah bagaimana 

menggunakan strategi, model, pendekatan, metode, teknik, dan langkah-

langkah pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi sikap yang sesuai 

dengan standarisasi penggunaan strategi, model, pendekatan, metode, teknik, 

dan langkah-langkah pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan tersebut 

dikarenakan beberapa hal. Pertama, bahwa belum semua guru mendapatkan 

pelatihan implementasi Kurikulum 2013 khususnya dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap. Pelatihan yang telah 

dilaksanakan masih terbatas pada sekolah-sekolah percontohan (piloting) 

Kurikulum 2013 saja, sedangkan pada sekolah non piloting belum semua 

guru mendapatkan pelatihan. Kedua, bahwa belum semua guru memiliki 

pedoman sebagai acuan standar pelaksanaan proses pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi sikap yang sesuai dengan konsep pelaksanaan proses 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Kedua hal tersebut yang 

menjadikan belum semua guru memahami prinsip pelaksanaan proses 

pembelajaran yang sesuai dengan konsep pelaksanaan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi sikap dalam konteks Kurikulum 2013. 

Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 menjelaskan bahwa 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 menggunakan 

modus pembelajaran langsung (direct instructional) dan tidak langsung 

(indirect instructional). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan 

menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan 

sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran 

langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, 
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mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan 

keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran 

(instructional effect). Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang 

terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan 

menghasilkan dampak pengiring (nurturant effect). Pembelajaran tidak 

langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung 

dalam KI-1 dan KI-2. Abidin (2014) menjelaskan bahwa ada beberapa jenis 

model pembelajaran yang sesuai dengan konsep pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013, model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran 

proses saintifik, model pembelajaran integratif berdiferensiasi, model 

pembelajaran multiliterasi, model pembelajaran multisensori, dan model 

pembelajaran kooperatif.    

Tugas guru sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran tentu saja 

adalah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi, 

model, pendekatan, metode, teknik dan langkah-langkah pembelajaran dalam 

rangka mencapai kompetensi sikap yang sesuai dengan standarisasi 

penggunaan strategi, model, pendekatan, metode, maupun teknik 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Guru menjelaskan bahwa telah 

berupaya menggunakan strategi, model, pendekatan, metode, teknik, dan 

langkah-langkah pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi sikap 

dengan bekal pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan proses 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 namun dalam prosesnya guru 

mengalami hambatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi sikap guru menyatakan mengalami hambatan. 

Hambatan yang dirasakan guru adalah bahwa guru merasa kesulitan dalam 

menentukan dan menggunakan strategi, model, pendekatan, metode, teknik, 

dan langkah-langkah pembelajaran yang efektif untuk mendorong peserta 

didik melakukan semua proses afeksi dalam rangka mencapai kompetensi 

sikap yang sesuai dengan konsep pembelajaran dalam konteks Kurikulum 



137 
 

 
 

2013. Proses afeksi yang dimaksud adalah menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Guru menjelaskan bahwa 

kesulitan yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran seperti apa yang 

sesuai dengan strategi, model, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran 

dalam konteks Kurikulum 2013 untuk dapat mendorong peserta didik 

melakukan semua proses afeksi dalam rangka mencapai kompetensi sikap 

dalam proses pembelajaran dalam koteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan dalam 

mendorong peserta didik untuk melaksanakan semua proses afeksi dalam 

rangka mencapai kompetensi sikap dalam proses pembelajaran. Guru 

menjelaskan bahwa keterlaksanaan proses afeksi dipengaruhi oleh 

karakteristik kepribadian, motivasi dan minat belajar, dan perspektif positif 

peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Guru berpendapat bahwa 

peserta didik dengan karakteristik kepribadian yang baik cenderung memiliki 

motivasi dan minat belajar yang baik, dan memberikan perspektif yang positif 

terhadap segala macam bentuk instruksi dari guru sehingga peserta didik 

memiliki kemauan untuk menjalankan proses afeksi mulai dari menerima, 

menjalankan, mengahargai, menghayati, dan mengamalkan apa yang 

diajarkan oleh guru. Sebaliknya, menurut pendapat guru peserta didik dengan 

karakteristik kepribadian yang kurang baik cenderung memiliki motivasi dan 

minat belajar yang rendah, dan memberikan perspektif yang negatif terhadap 

instruksi dari guru. Peserta didik cenderung memiliki kemauan yang relatif 

rendah untuk menjalankan proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, 

mengahargai, menghayati, dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru.  

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan dalam 

mengetahui dan memahami karakteristik kepribadian, keterlaksanaan semua 

proses afeksi, dan pencapaian kompetensi sikap dari setiap peserta didik 

dalam rangka mencapai kompetensi sikap dalam proses pembelajaran. 

Hambatan utama yang dirasakan oleh guru adalah bahwa peserta didik ada 

dalam jumlah yang relatif besar, hal tersebut menjadi hambatan utama yang 

dirasakan oleh guru dalam mengetahui dan memahami karakteristik 
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kepribadian, keterlaksanaan semua proses afeksi, dan pencapaian kompetensi 

sikap dari setiap peserta didik. Jumlah peserta didik yang relatif besar 

menjadikan pengetahuan pemahaman guru terhadap karakteristik kepribadian, 

keterlaksanaan proses afeksi, dan pencapaian kompetensi sikap dari peserta 

didik tidak merata dan masih terbatas pada peserta didik dengan karakteristik 

yang terlihat menonjol saja. Menjadi kemudahan bagi guru untuk memahami 

karakteristik kepribadian, keterlaksanaan proses afeksi, dan pencapaian 

kompetensi sikap pada peserta didik dengan karakteristik yang baik, 

begitupun sebaliknya kemudahan bagi guru untuk memahami karakteristik 

kepribadian, keterlaksanaan proses afeksi, dan pencapaian kompetensi sikap 

pada peserta didik dengan karakteristik yang kurang baik baik. Menjadi 

kesulitan bagi guru untuk memahami karakteristik kepribadian, 

keterlaksanaan proses afeksi, dan pencapaian kompetensi sikap pada peserta 

didik yang cenderung berada diantara kedua karakteristik tersebut. Guru 

menjelaskan bahwa jumlah peserta didik dengan kecenderungan karakteristik 

yang berada diantar kedua jenis karakter tersebut relatif lebih besar apabila 

dibandingkan dengan jumlah peserta didik dengan karakteristik baik maupun 

peserta didik dengan karakteristik tidak baik. Hal tersebut menjadi kendala 

bagi guru untuk dapat memahami karakteristik kepribadian, keterlaksanaan 

proses afeksi, dan pencapaian kompetensi sikap pada semua peserta didik. 

Hambatan selanjutnya adalah bahwa membutuhkan waktu yang relatif 

lebih lama untuk dapat mengetahui dan memahami memahami karakteristik 

kepribadian, keterlaksanaan semua proses afeksi, dan pencapaian kompetensi 

sikap dari setiap peserta didik, sementara jumlah peserta didik relatif besar 

sedangkan proses pembelajaran dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, 

sehingga tidak memungkinkan untuk guru dapat mengamati keterlaksanaan 

semua proses afeksi dari setiap peserta didik.    

Hambatan selanjutnya adalah membutuhkan konsentrasi yang tinggi 

untuk dapat mengetahui dan memahami memahami karakteristik kepribadian, 

keterlaksanaan semua proses afeksi, dan pencapaian kompetensi sikap dari 

setiap peserta didik, sementara fokus pembelajaran bukanlah hanya 
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kompetensi sikap saja melainkan juga pengetahuan dan keterampilan. Guru 

menjelaskan bahwa apabila memang guru diharuskan mengamati dan 

memahami satu persatu peserta didik dalam proses pembelajaran dalam 

rangka mencapai kompetensi sikap hal tersebut akan cenderung menimbulkan 

efek negatif terhadap keseluruhan ketercapaian aspek kompetensi (sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan) sebagai hasil dari proses pembelajaran. Hal 

tesebut menjadi kekhawatiran bagi guru terhadap ketercapaian aspek 

kompetensi yang lain apabila konsentrasi hanya terfokus pada ketercapaian 

satu aspek kompetensi saja. 

Ketercapaian aspek kompetensi sikap peserta didik melalui serangkaian 

proses afeksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi 

satu sama lain. Faktor yang pertama adalah guru, yang berkaitan dengan 

pemahaman terhadap paradigma dan strategi pelaksanaan pembelajaran untuk 

dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

sikap dalam konteks Kurikulum 2013. Faktor yang kedua adalah peserta 

didik, yang berkaitan dengan karakteristik kepribadian, motivasi dan minat 

belajar, dan perspektif positif peserta didik untuk melaksanakan proses afeksi 

yang ditekankan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi sikap dalam konteks Kurikulum 2013.  

12) Melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

pengetahuan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Dua dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

13) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui aktivitas memahami. Tiga dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan . 

14) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui aktivitas menerapkan. Lima dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru 

menyatakan memiliki hambatan  
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15) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui aktivitas menganalisis. Empat dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru 

menyatakan memiliki hambatan.  

16) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui aktivitas mengevaluasi. Tiga dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

17) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui aktivitas mencipta. Tujuh dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 63,63% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 memberikan gambaran 

hambatan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi pengetahuan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. Berdasarkan 

hasil penelitian beberapa guru menyatakan memiliki hambatan dalam konteks 

melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi pengetahuan.  

Guru menjelaskan bahwa hambatan yang dimaksudkan adalah bagaimana 

menggunakan strategi, model, pendekatan, metode, teknik, dan langkah-

langkah pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi pengetahuan yang 

sesuai dengan standarisasi penggunaan strategi, model, pendekatan, metode, 

teknik, dan langkah-langkah pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan tersebut 

dikarenakan beberapa hal. Pertama, bahwa belum semua guru mendapatkan 

pelatihan implementasi Kurikulum 2013 khususnya dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi pengetahuan. Pelatihan 

yang telah dilaksanakan masih terbatas pada sekolah-sekolah percontohan 

(piloting) Kurikulum 2013 saja, sedangkan pada sekolah non piloting belum 

semua guru mendapatkan pelatihan. Kedua, bahwa belum semua guru 

memiliki pedoman sebagai acuan standar pelaksanaan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi pengetahuan yang sesuai dengan konsep 
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pelaksanaan proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Kedua hal 

tersebut yang menjadikan belum semua guru memahami prinsip pelaksanaan 

proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi pengetahuan dalam konteks 

Kurikulum 2013. 

Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 menjelaskan bahwa 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 menggunakan 

modus pembelajaran langsung (direct instructional) dan tidak langsung 

(indirect instructional). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan 

menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan 

sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran 

langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan 

keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran 

(instructional effect). Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang 

terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan 

menghasilkan dampak pengiring (nurturant effect). Pembelajaran tidak 

langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung 

dalam KI-1 dan KI-2. Abidin (2014) menjelaskan bahwa ada beberapa jenis 

model pembelajaran yang sesuai dengan konsep pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013, model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran 

proses saintifik, model pembelajaran integratif berdiferensiasi, model 

pembelajaran multiliterasi, model pembelajaran multisensori, dan model 

pembelajaran kooperatif.    

Tugas guru sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran tentu saja 

adalah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi, 

model, pendekatan, metode, teknik dan langkah-langkah pembelajaran dalam 

rangka mencapai kompetensi pengetahuan yang sesuai dengan standarisasi 

penggunaan strategi, model, pendekatan, metode, maupun teknik 
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pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Guru menjelaskan bahwa telah 

berupaya menggunakan strategi, model, pendekatan, metode, teknik, dan 

langkah-langkah pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi 

pengetahuan dengan bekal pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan 

proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 namun dalam prosesnya 

guru mengalami hambatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi pengetahuan guru menyatakan mengalami 

hambatan. Hambatan yang dirasakan guru adalah bahwa guru merasa 

kesulitan dalam menentukan dan menggunakan strategi, model, pendekatan, 

metode, teknik, dan langkah-langkah pembelajaran yang efektif untuk 

mendorong peserta didik melakukan serangkaian proses dan aktivitas ilmiah 

dalam rangka mencapai kompetensi pengetahuan yang sesuai dengan konsep 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Proses ilmiah yang dimaksud 

adalah merumuskan masalah, mengumpulkan informasi terkait masalah, 

mengolah informasi yang telah didapatkan, memecahkan masalah terkait 

informasi, menyajikan informasi, dan mengambil kesimpulan dari 

permasalahan. Aktivitas ilmiah yang dimaksud adalah mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Guru 

menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran 

seperti apa yang efektif dan sesuai dengan strategi, model, pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 untuk dapat 

mendorong peserta didik melakukan semua proses dan aktivitas ilmiah dalam 

rangka mencapai kompetensi pengetahuan dalam proses pembelajaran dalam 

konteks Kurikulum 2013. 

Hambatan juga dirasakan guru dalam upaya untuk mendorong peserta 

didik melakukan serangkaian proses ilmiah dan aktivitas ilmiah untuk 

mencapai kompetensi pengetahuan sebagaimana dimaksudkan dalam konsep 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Pada pelaksanaan proses 

ilmiah tahapan pertama harus dilaksanakan oleh peserta didik adalah 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan ilmu 
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pengetahuan. Hambatan yang dirasakan oleh guru adalah keterbatasan sarana, 

media, dan sumber belajar yang relevan yang dapat digunakan oleh guru 

maupun peserta didik sebagai sumber informasi. Pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013 mengarahkan peserta didik untuk dapat memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber informasi terkait dengan 

ilmu pengetahuan. Salah satu sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh 

guru dan peserta didik sebagai sumber belajar adalah internet. Guru 

menjelaskan bahwa tidak semua sekolah memiliki fasilitas internet dan 

komputer yang dapat digunakan sebagai sumber informasi, khususnya pada 

sekolah yang terdapat di daerah pedesaan di wilayah kabupaten semarang. 

Sumber informasi yang dapat digunakan oleh peserta didik masih terbatas 

pada buku teks pelajaran saja, bahkan buku teks pelajaran belum memenuhi 

kriteria pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013.  

Tahapan yang kedua yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam 

proses ilmiah adalah mengolah informasi yang telah dikumpulkan dari 

berbagai sumber terkait dengan ilmu pengetahuan. Hambatan yang dirasakan 

oleh guru adalah bahwa esensi informasi yang didapatkan dan diolah oleh 

peserta didik dalam proses pembelajaran belum maksimal bahkan cenderung 

rendah. Kecenderungan informasi yang didapatkan dan diolah oleh peserta 

didik belum sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Guru menjelaskan 

bahwa dalam proses pembelajaran beberapa peserta didik bahkan tidak 

memahami esensi informasi yang telah didapatkan. Hal tersebut ditengarai 

disebabkan karena kecenderungan peserta didik hanya menyalin materi yang 

mereka dapat dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan sumber lain 

yang disarankan oleh guru tanpa memahami esensi dasar dari materi yang 

mereka dapatkan. Guru berpandangan bahwa kecenderungan peserta didik 

hanya berusaha menuntaskan proses ilmiah yang difasilitasi oleh guru dalam 

konteks proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, 

tanpa berusaha memahami esensi dan konsep dasar dari materi atau tugas 

yang diberikan oleh guru. Kualitas informasi yang didapatkan tentu tidak 

terlepas dari keberadaan sarana, media, dan sumber belajar sebagai sumber 
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informasi yang tersedia dengan kriteria yang memenuhi prasyarat 

pelaksanaan proses pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran dalam 

konteks Kurikulum 2013 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 

Tahapan yang ketiga yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam 

proses ilmiah adalah memecahkan masalah terkait informasi yang telah 

dikumpulkan dari berbagai sumber terkait dengan ilmu pengetahuan, dalam 

konteks mendorong dan memfasilitasi peserta didik untuk memecahkan 

masalah terkait informasi hambatan yang dirasakan oleh guru adalah 

kemampuan memecahkan masalah peserta didik secara mandiri masih 

cenderung rendah, peranan guru masih sangat dominan dalam prosesnya. 

Guru menjelaskan bahwa kemampuan memecahkan masalah peserta didik 

berkaitan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik terhadap 

informasi yang telah diperoleh. Kecenderungan tingkat pemahaman dan 

pengetahuan peserta didik terhadap informasi yang telah diperoleh rendah, 

hal tersebutlah yang mempengaruhi kemampuan memecahkan masalah 

peserta didik yang juga rendah.  

Tahapan yang keempat yang harus dilaksanakan oleh peserta didik 

dalam proses ilmiah adalah menyajikan informasi yang telah dikumpulkan 

dari berbagai sumber terkait dengan ilmu pengetahuan, dalam konteks 

mendorong dan memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan informasi 

hambatan yang dirasakan oleh guru adalah kemampuan penyajian informasi 

peserta didik masih cenderung rendah. Guru menjelaskan bahwa beberapa 

peserta didik dalam menyajikan informasi dalam bentuk presentasi maupun 

laporan tidak sesuai dengan sistematika yang diharapkan oleh guru, hal ini 

disebabkan karena peserta didik belum memahami sistematika penyajian 

informasi yang benar. 

Tahapan yang terakhir yang harus dilaksanakan oleh peserta didik 

dalam proses ilmiah adalah mengambil kesimpulan dari permasalahan 

berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait 

dengan ilmu pengetahuan, dalam konteks mendorong dan memfasilitasi 

peserta didik untuk mengambil kesimpulan dari permasalahan hambatan yang 
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dirasakan oleh guru adalah kemampuan peserta didik dalam mengambil 

kesimpulan dari permasalahan masih cenderung rendah. Guru menjelaskan 

bahwa kesimpulan yang diutarakan oleh peserta didik terkadang belum sesuai 

dengan konteks permasalahan yang yang dimaksudkan, hal ini disebabkan 

karena tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik baik terhadap 

konteks permasalahan dari materi yang dimaksudkan dan berbagai instruksi 

yang mengarahkan peserta didik untuk dapat memecahkan permasalahan dan 

menarik kesimpulan terkait dengan ilmu pengetahuan yang juga masih 

tergolong rendah. 

Hambatan juga dirasakan guru dalam upaya untuk memfasilitasi peserta 

didik melakukan serangkaian proses ilmiah dan aktivitas ilmiah sebagaimana 

dimaksudkan dalam konsep pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. 

Hambatan yang dirasakan oleh guru adalah keterbatasan sarana, media, dan 

sumber belajar yang relevan yang dapat digunakan oleh guru maupun peserta 

didik sebagai sumber informasi. Pembelajaran dalam konteks Kurikulum 

2013 mengarahkan peserta didik untuk dapat memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai sumber informasi terkait dengan ilmu 

pengetahuan. Salah satu sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru 

dan peserta didik sebagai sumber belajar adalah internet. Guru menjelaskan 

bahwa tidak semua sekolah memiliki fasilitas internet yang dapat digunakan 

sebagai sumber informasi, sekolah tersebut khususnya yang terdapat di 

pedesaan di wilayah kabupaten semarang. Jumlah media komputer untuk 

mengakses internet yang dimiliki oleh bebrapa sekolah tersebut juga masih 

terbatas. Peserta didik sendiri juga tidak semuanya memiliki fasilitas internet 

dan komputer sendiri bahkan cenderung sedikit peserta didik yang memiliki 

fasilitas tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu kendala bagi guru untuk 

dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai sumber informasi. 

Sumber belajar lain yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh guru dan 

peserta didik adalah buku teks pelajaran. Berdasarkan wawancara guru 

menjelaskan bahwa belum semua sekolah memiliki buku teks pelajaran 
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dengan jumlah dan kriteria yang memenuhi prasyarat pelaksanaan 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Beberapa guru menjelaskan 

bahwa jumlah buku belum memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan jumlah 

peserta didik. Guru menjelaskan bahwa memang terdapat buku teks pelajaran 

sebagai sumber informasi, namun isi buku tersebut masih berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum lama. Buku 

teks tersebut tidak berbasis pada proses pembelajaran namun masih berbasis 

pada materi pelajaran. Dari segi konten, buku tersebut juga belum sesuai 

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam konteks Kurikulum 

2013.  

Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 

Penggunakaan buku teks dimaksudkan untuk memfasilitasi guru melakukan 

tugas mengajarnya dan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. Keberadaan buku teks pelajaran sebagai sumber informasi dengan 

jumlah dan kriteria yang memenuhi prasyarat pelaksanaan proses 

pembelajaran adalah hal yang sangat fundamenal dalam pelaksanaan 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Pemerintah dan satuan 

pendikan terkait tentu harus bertanggung jawab terhadap keberadaan buku 

teks pelajaran untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran. 

Penggunaan pendekatan saintifik dalam kegiatan inti mewajibkan 

peserta didik melaksankan proses ilmiah seperti merumuskan masalah, 

mengumpulkan informasi terkait masalah, mengolah informasi yang telah 

didapatkan, memecahkan masalah terkait informasi, menyajikan informasi, 

dan mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan dan aktivitas 

ilmiah seperti memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta dalam proses pembelajaran. Guru menjelaskan bahwa dalam 

prosesnya memerlukan alokasi waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan 

satu kompetensi dasar dalam kegiatan inti dengan menggunakan pendekatan 

saintifik. Peserta didik juga membutuhkan alokasi waktu yang lebih lama 

untuk dapat melaksanakan proses dan aktivitas ilmiah khususnya dalam hal 
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memahami instruksi, menjalankan instruksi, memahami materi dan 

permasalahan, hingga dapat menyelesaiakan permasalahan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

Pada pelaksanaannya guru menjelaskan bahwa memang sangat 

mungkin guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk melakukan 

serangkaian proses dan aktivitas ilmiah sebagaimana ditegaskan dalam 

konteks pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013, namun kualitas dan 

tingkat ketercapaian pemahaman pengetahuan yang didapatkan oleh peserta 

didik masih belum maksimal. Guru menilai bahwa hal ini disebabkan karena 

kualitas keterampilan proses dan aktivitas ilmiah peserta didik yang juga 

relatif rendah yang bermuara pada kualitas dan tingkat ketercapaian 

pemahaman pengetahuan yang didapatkan dan juga alokasi waktu yang 

dibutuhkan. 

Guru menjelaskan bahwa kualitas keterampilan proses dan aktivitas 

ilmiah dari peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang 

pertama adalah karakteristik, potensi, dan kemampuan individual peserta 

didik yang bermuara pada kecepatan pemahaman dan daya serap peserta 

didik terhadap konsep dasar materi dan berbagai instruksi dari guru terkait 

dengan proses pembelajaran yang sedang dijalankan. Peserta didik dengan 

karakter, potensi, kemampuan, dan daya serap informasi yang baik lebih 

cepat memahami materi dan menjalankan intruksi dari guru dalam proses 

pembelajaran. Kualitas keterampilan proses dan aktivitas ilmiah peserta didik 

dengan karakter tersebut juga relatif baik. Sebaliknya peserta didik dengan 

karakter potensi, kemampuan, dan daya serap informasi yang rendah 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk memahami materi dan 

menjalankan intruksi dari guru dalam proses pembelajaran. Kualitas 

keterampilan proses ilmiah dan aktivitas peserta didik dengan karakter 

tersebut juga relatif tergolong rendah. 

Faktor yang kedua adalah motivasi dan minat belajar peserta didik 

terhadap segenap proses pembelajaran. Peserta didik dengan motivasi dan 

minat belajar yang tinggi memberikan respon yang positif terhadap proses 



148 
 

 
 

pembelajaran yang juga berdampak positif terhadap kualitas keterampilan 

proses dan aktivitas ilmiah peserta didik yang bermuara pada hasil belajar dan 

tingkat pemahaman yang baik pula. Sebaliknya, peserta didik dengan 

motivasi dan minat belajar yang rendah memberikan respon yang negatif 

terhadap proses pembelajaran yang juga berdampak negatif terhadap kualitas 

keterampilan proses dan aktivitas ilmiah peserta didik yang bermuara pada 

hasil belajar dan tingkat pemahaman yang kurang baik.  

Respon peserta didik tampak pada aktivitas pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung. Peserta didik dengan motivasi dan minat 

belajar yang tinggi memperlihatkan tingkat keaktifan dan rasa ingin tahu yang 

tinggi selama proses pembelajaran berlangsung, hal tersebut nampak dalam 

hal inisiatif peserta didik dalam pengajuan pertanyaan maupun menjawab 

pertanyaan, inisiatif mengemukakan pendapat dan menanggapi pendapat guru 

ataupun peserta didik lain. Dalam hal melaksanakan proses dan aktivitas 

ilmiah peserta didik dengan motivasi dan minat belajar yang tinggi 

memperlihatkan kedisiplinan, kerajinan, kegigihan, keuletan yang tinggi dan 

berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan kemampuan 

mereka. Berlaku sebaliknya untuk peserta didik dengan motivasi dan minat 

belajar yang rendah cenderung memperlihatkan tingkat keaktifan dan rasa 

ingin tahu yang rendah selama proses pembelajaran berlangsung, tidak 

terlihat inisiatif peserta didik untuk mengajukan pertanyaan maupun 

menjawab pertanyaan dan juga mengemukakan pendapat maupun 

menanggapi pendapat guru atau peserta didik lain. Dalam hal melaksanakan 

proses dan aktivitas ilmiah peserta didik dengan motivasi dan minat belajar 

yang tinggi memperlihatkan kedisiplinan, kerajinan, kegigihan, keuletan yang 

rendah dan tidak terlihat berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal 

sesuai dengan kemampuan mereka.  

Faktor yang ketiga adalah kebiasaan penggunaan metode konvensional 

atau ceramah yang berimplikasi pada kebiasaan peserta didik mengikuti 

proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi 

pengetahuan saja. Guru menjelaskan bahwa kebiasaan penggunaan metode 
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konvensional atau ceramah berimplikasi pada kebiasaan peserta didik 

mendapatkan informasi sepenuhnya dari guru menjadikan kualitas 

keterampilan proses dan aktivitas ilmiah dalam rangka mencapai kompetensi 

pengetahuan seperti memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 

dan mencipta dari peserta didik cenderung rendah. 

Kualitas keterampilan proses dan aktivitas ilmiah menjadi rendah 

dikarenakan proses dan aktivitas ilmiah tidak terbiasa diterapkan dalam 

proses pembelajaran, sehingga kecenderungan peserta didik terbiasa 

menunggu dan mendapatkan informasi yang disampaikan oleh guru saja. 

Peserta didik belum terbiasa melakukan serangkaian proses ilmiah dalam 

rangka mencapai kompetensi pengetahuan seperti merumuskan masalah, 

mengumpulkan informasi terkait masalah, mengolah informasi yang telah 

didapatkan, memecahkan masalah terkait informasi, menyajikan informasi, 

dan mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan. Aktivitas 

ilmiah dalam rangka mencapai kompetensi pengetahuan seperti memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dari peserta didik 

juga belum terbiasa ditekankan dalam proses pembelajaran. 

18) Melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

keterampilan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013.Tiga dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

19) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas mengamati. Tiga dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

20) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas menanya. Lima dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

21) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas mencoba. Lima dari sebelas orang 
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guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

22) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas menalar. Enam dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

23) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas menyaji. Enam dari sebelas orang 

guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

24) Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui aktivitas mencipta. Delapan dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 72,72% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 memberikan 

gambaran hambatan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi keterampilan sesuai dengan konsep Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian beberapa guru menyatakan memiliki hambatan 

dalam konteks melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi pengetahuan. Guru menjelaskan bahwa hambatan yang 

dimaksudkan adalah bagaimana menggunakan strategi, model, pendekatan, 

metode, teknik, dan langkah-langkah pembelajaran dalam rangka mencapai 

kompetensi keterampilan yang sesuai dengan standarisasi penggunaan 

strategi, model, pendekatan, metode, teknik, dan langkah-langkah 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan tersebut 

dikarenakan beberapa hal. Pertama, bahwa belum semua guru mendapatkan 

pelatihan implementasi Kurikulum 2013 khususnya dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi keterampilan. Pelatihan 

yang telah dilaksanakan masih terbatas pada sekolah-sekolah percontohan 

(piloting) Kurikulum 2013 saja, sedangkan pada sekolah non piloting belum 
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semua guru mendapatkan pelatihan. Kedua, bahwa belum semua guru 

memiliki pedoman sebagai acuan standar pelaksanaan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi keterampilan yang sesuai dengan konsep 

pelaksanaan proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Kedua hal 

tersebut yang menjadikan belum semua guru memahami prinsip pelaksanaan 

proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi keterampilan dalam konteks 

Kurikulum 2013. 

Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 menjelaskan bahwa 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 menggunakan 

modus pembelajaran langsung (direct instructional) dan tidak langsung 

(indirect instructional). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan 

menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan 

sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran 

langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan 

keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran 

(instructional effect). Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang 

terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan 

menghasilkan dampak pengiring (nurturant effect). Pembelajaran tidak 

langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung 

dalam KI-1 dan KI-2. Abidin (2014) menjelaskan bahwa ada beberapa jenis 

model pembelajaran yang sesuai dengan konsep pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013, model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran 

proses saintifik, model pembelajaran integratif berdiferensiasi, model 

pembelajaran multiliterasi, model pembelajaran multisensori, dan model 

pembelajaran kooperatif.    

  Tugas guru sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran tentu saja 

adalah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi, 
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model, pendekatan, metode, teknik dan langkah-langkah pembelajaran dalam 

rangka mencapai kompetensi keterampilan yang sesuai dengan standarisasi 

penggunaan strategi, model, pendekatan, metode, maupun teknik 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Guru menjelaskan bahwa telah 

berupaya menggunakan strategi, model, pendekatan, metode, teknik, dan 

langkah-langkah pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi 

keterampilan dengan bekal pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan 

proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 namun dalam prosesnya 

guru mengalami hambatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi keterampilan guru menyatakan mengalami 

hambatan. Hambatan yang dirasakan guru adalah bahwa guru merasa 

kesulitan dalam menentukan dan menggunakan strategi, model, pendekatan, 

metode, teknik, dan langkah-langkah pembelajaran yang efektif untuk 

mendorong peserta didik melakukan serangkaian proses dan aktivitas ilmiah 

dalam rangka mencapai kompetensi keterampilan yang sesuai dengan konsep 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Proses ilmiah yang dimaksud 

adalah merumuskan masalah, mengumpulkan informasi terkait masalah, 

mengolah informasi yang telah didapatkan, memecahkan masalah terkait 

informasi, menyajikan informasi, dan mengambil kesimpulan dari 

permasalahan. Aktivitas ilmiah yang dimaksud adalah mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Guru menjelaskan bahwa kesulitan 

yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran seperti apa yang efektif dan 

sesuai dengan strategi, model, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran 

dalam konteks Kurikulum 2013 untuk dapat mendorong peserta didik 

melakukan semua proses dan aktivitas ilmiah dalam rangka mencapai 

kompetensi keterampilan dalam proses pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar hambatan yang 

dirasakan oleh guru dalam rangka mencapai aspek kompetensi keterampilan 

sama dengan hambatan guru dalam rangka mencapai aspek kompetensi 
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pengetahuan. Hambatan tersebut adalah dalam hal pemahaman guru terhadap 

paradigma pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013, hambatan guru 

dalam upaya mendorong peserta didik melakukan serangkaian proses ilmiah 

dan aktivitas ilmiah sebagaimana dimaksudkan dalam konsep pembelajaran 

dalam konteks Kurikulum 2013, hambatan guru dalam upaya memfasilitasi 

peserta didik melakukan serangkaian proses ilmiah dan aktivitas ilmiah, 

hambatan guru dalam pengelolaan waktu, hambatan yang berkaitan dengan 

kualitas dan tingkat ketercapaian pemahaman pengetahuan yang didapatkan 

oleh peserta didik, dan hambatan yang berpengaruh terhadap kualitas 

keterampilan proses dan aktivitas ilmiah peserta didik. 

Guru menjelaskan bahwa ada beberapa poin hambatan yang perlu 

digaris bawahi yang dalam mencapai aspek kompetensi keterampilan. 

Hambatan tersebut adalah dalam hal sarana prasarana, media, alat dan bahan, 

dan berbagai sumber belajar yang relevan untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai aspek kompetensi 

keterampilan dalam konteks Kurikulum 2013. Keterbatasan sarana prasarana, 

media, alat dan bahan, dan berbagai sumber belajar yang relevan menjadikan 

guru merasa kesulitan untuk dapat memberikan pengalaman belajar dan 

meningkatkan keterampilan proses dan aktivitas ilmiah. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa secara garis besar 

hambatan guru dalam pelaksanan kegiatan inti disebabkan oleh beberapa faktor 

yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor yang pertama adalah guru, yang 

berkaitan dengan pemahaman terhadap paradigma, strategi, model, pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 untuk dapat 

menyelenggarakan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik melakukan 

seluruh proses dan aktivitas ilmiah dalam rangka mencapai semua aspek 

kompetensi pada proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Faktor 

yang kedua adalah peserta didik, yang berkaitan dengan karakteristik, potensi, 

kemampuan individual, motivasi, dan minat belajar peserta didik terhadap 

kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru untuk mencapai seluruh 

aspek kompetensi pada proses pembelajaran konteks Kurikulum 2013. Faktor 
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yang ketiga adalah sekolah, yang berkaitan dengan pemenuhan sarana prasarana, 

media, alat dan bahan, dan berbagai sumber belajar yang relevan untuk 

mendukung ketercapaian seluruh aspek kompetensi pada proses pembelajaran 

dalam konteks Kurikulum 2013. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan guru terkait dengan 

pemahaman terhadap paradigma, strategi, model, pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 disebabkan karena minimnya 

pelatihan impelementasi Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

yang diikuti oleh guru. Belum semua guru mendapatkan pelatihan implementasi 

Kurikulum 2013 khususnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk 

mencapai seluruh aspek kompetensi. Pelatihan yang telah dilaksanakan masih 

terbatas pada sekolah-sekolah percontohan (piloting) Kurikulum 2013 saja, 

sedangkan pada sekolah non piloting belum semua guru mendapatkan pelatihan. 

Kedua, bahwa belum semua guru memiliki pedoman sebagai acuan standar 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai seluruh aspek kompetensi yang 

sesuai dengan konsep pelaksanaan proses pembelajaran dalam konteks Kurikulum 

2013. Kedua hal tersebut yang menjadikan belum semua guru memahami prinsip 

pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep pelaksanaan proses 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013.  

Peneliti berpendapat bahwa karakteristik, potensi, kemampuan individual, 

motivasi, dan minat belajar peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran adalah 

sebuah tantangan yang nyata bagi guru untuk dapat memaksimalkan ketercapaian 

seluruh aspek kompetensi melalui pelaksanaan proses pembelajaran yang aktif, 

kreatif, inspiratif, dan menyenangkan. Karakteristik, potensi, kemampuan 

individual, motivasi, dan minat belajar peserta didik bukanlah hambatan 

melainkan tantangan dan juga tanggung jawab guru untuk dapat meningkatkan 

potensi, kemampuan individual, motivasi, dan minat belajar peserta didik untuk 

dapat mencapai seluruh aspek kompetensi dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang aktif, kreatif, inspiratif, dan menyenangkan dapat dilakukan 

oleh guru dengan melakukan variasi terhadap strategi, model, pendekatan, 
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metode, dan teknik pembelajaran dengan meningkatkan pemahaman terhadap 

strategi, model, pendekatan, dan metode dalam konteks Kurikulum 2013. 

Kelengkapan sarana prasarana, media, alat dan bahan, dan berbagai sumber 

belajar adalah tanggungjawab Pemerintah melalui satuan pendidikan terkait 

sebagai penentu kebijakan dalam rangka mendukung ketercapaian tujuan 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Pemenuhan sarana prasarana, 

media, alat dan bahan, dan sumber belajar merupakan hal yang sangat 

fundamental dalam sebuah proses pelaksanaan pembelajaran. Kelengkapan sarana 

prasarana, media, alat dan bahan, dan sumber belajar memudahkan guru pada 

pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka memberikan pengalaman belajar 

yang nyata bagi peserta didik dan mendukung kelancaran proses belajar mengajar. 

 

e. Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Penutup. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penutup 

7,27% guru menyatakan memiliki hambatan dan 92,73% guru menyatakan tidak 

memiliki hambatan. Secara keseluruhan presentase hambatan guru Biologi Kelas 

X dalam pelaksanaan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran rata-rata 

sebesar 7,27% termasuk dalam kategori hambatan rendah. 

Rerata presentase hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penutup dalam 

proses pembelajaran sebesar 7,27% didapatkan dari perhitungan rata-rata jumlah 

presentase hambatan dari keseluruhan responden. Jumlah keseluruhan responden 

adalah sebelas orang dimana setiap orang mewakili satu sekolah pada tiap 

kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang menggambarkan hambatan 

dalam pelaksanaan kegiatan penutup. Responden 1 (Satu) mewakili wilayah 

Kecamatan Ungaran Timur menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 2 

(Dua) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Barat menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 20%. Responden 3 (Tiga ) mewakili wilayah Kecamatan Bergas 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 4 (Empat) mewakili wilayah 

Kecamatan Ambarawa menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 5 

(Lima) mewakili wilayah Kecamatan Tuntang menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Responden 6 (Enam) mewakili wilayah Kecamatan Bringin 
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menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah 

Kecamatan Pabelan menyatakan memiliki hambatan sebesar 40%. Responden 8 

(Delapan) mewakili wilayah Kecamatan Suruh menyatakan memiliki hambatan 

sebesar 20%. Responden 9 (Sembilan) mewakili wilayah Kecamatan Susukan 

menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 10 (Sepuluh) mewakili wilayah 

Kecamatan Tengaran menyatakan tidak memiliki hambatan. Responden 11 

(Sebelas) mewakili wilayah Kecamatan Getasan menyatakan tidak memiliki 

hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran dalam 

hal berikut. 

1) Melakukan refleksi bersama siswa baik secara individual maupun kelompok. 

Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

2) Menemukan dan mengemukakan kepada peserta didik manfaat langsung 

maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran. Satu dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

3) Memberikan umpan balik kepada terhadap proses dan hasil pembelajaran 

siswa. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat 

dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 1, 2, 3 memberikan gambaran hambatan guru 

dalam melaksanakan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran dalam 

konteks Kurikulum 2013. Berdasarkan hasil penelitian guru menjelaskan 

bahwa dalam konteks melaksanakan kegiatan penutup dalam hal melakukan 

refleksi bersama siswa baik secara individual maupun kelompok hambatan 

yang dirasakan oleh guru adalah bahwa peserta didik belum memahami 

kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri terkait dengan pemahamannya 

terhadap konsep dasar dan materi pembelajaran. Beberapa peserta didik tidak 

dapat menjelaskan apa yang belum mereka pahami maupun yang sudah 

mereka pahami. Guru menilai bahwa peserta didik belum memahami 
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kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri terkait dengan pemahamannya 

terhadap konsep dasar dan materi pembelajaran dikarenakan tingkat 

pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep dasar dan materi pembelajaran 

mereka cenderung rendah. Guru menjelaskan bahwa peserta didik yang tidak 

dapat melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri dikarenakan tidak 

memberikan perhatian terhadap serangkaian proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. Sehingga mereka tidak memahami apa yang semestinya 

dipelajari, bagaiamana langkah untuk dapat memahami apa yang dipelajari, 

dan hal apa yang harus dilakukan apabila belum memahami. 

Berdasarkan hasil penelitian guru menjelaskan bahwa dalam konteks 

melaksanakan kegiatan penutup dalam hal menemukan dan mengemukakan 

kepada peserta didik manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran hambatan yang dirasakan oleh guru adalah bahwa peserta didik 

belum dapat secara mandiri menemukan dan mengemukakan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

diperoleh. Guru menilai bahwa hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan 

dan pemahaman peserta didik yang cenderung rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian guru menjelaskan bahwa dalam konteks 

melaksanakan kegiatan penutup dalam hal memberikan umpan balik kepada 

terhadap proses dan hasil pembelajaran peserta didik, hambatan yang 

dirasakan oleh guru adalah bahwa respon peserta didik terhadap umpan balik 

yang diberikan oleh guru cenderung rendah. Umpan balik yang diberikan oleh 

guru terhadap proses dan hasil pembelajaran peserta didik adalah dapat 

bentuk pertanyaan terkait konsep dan materi, pernyataan terkait konsep dan 

materi, penjelasan kembali terkait konsep dan materi dalam ranga 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep dasar dalam materi. 

Peserta didik cenderung pasif terhadap umpan balik yang diberikan oleh guru. 

Kecenderungan peserta didik tidak menjawab pertanyaan dari guru dan tidak 

memberikan tanggapan terhadap pernyataan maupun penjelasan terkait 

konsep dan materi yang dilakukan oleh guru.  
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Guru menjelaskan bahwa perhatian atau respon positif peserta didik 

terhadap serangkaian proses pembelajaran yang dilaksanakan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor sebagaimana dijelaskan dalam poin hambatan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi pengetahuan. 

Faktor tersebut adalah karakteristik , potensi, kemampuan individu, motivasi 

dan minat belajar peserta didik selama proses pembelajaran. Peserta didik 

dengan kemampuan refleksi diri yang rendah cenderung memiliki 

karakteristik potensi, kemampuan individu yang kurang baik, dan memiliki 

motivasi dan minat belajar yang rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa secara garis besar 

hambatan guru dalam pelaksanaan kegiatan penutup adalah bahwa tingkat 

pengetahuan dan pemahaman beberapa peserta didik terhadap konsep dan materi 

yang telah diajarkan kecenderungan rendah. Hambatan lainnya adalah bahwa 

tingkat keaktifan beberapa peserta didik dalam bentuk respon aktif peserta didik 

terhadap pertanyaan, pernyataan, instruksi, maupun umpan balik yang diutarakan 

oleh guru kecenderungan rendah. Hal tersebut terjadi menurut pendapat guru 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah karakteristik, potensi, 

kemampuan individu, motivasi dan minat belajar peserta didik selama proses 

pembelajaran. 

Sebagaimana ditegaskan oleh Hermawati (2012) bahwa kenyataan yang 

dihadapi di lapangan menunjukkan bahwa minat belajar biologi siswa bervariasi, 

yang dapat dikategorikan menjadi kelompok siswa yang minat belajarnya rendah, 

sedang dan tinggi, minat yang berbeda ini bersifat personal dan juga dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan. Minat belajar yang berbeda tersebut tentu berpengaruh 

pula pada tingkat keaktifan beberapa peserta didik dalam bentuk respon aktif 

peserta didik terhadap pertanyaan, pernyataan, instruksi, maupun umpan balik 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran khususnya dalam pelaksanaan kegiatan 

penutup. Beberapa peserta didik dengan minat belajar yang rendah kecenderungan 

memiliki tingkat keaktifan dalam bentuk respon aktif peserta didik terhadap 

pertanyaan, pernyataan, instruksi, maupun umpan balik yang diutarakan oleh guru 

yang cenderung rendah pula. 
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Menurut Purwanto (2011) kata motivasi berasal dari kata “motif” yang 

merupakan terminologi umum yang bermakna daya dorong, keinginan, 

kebutuhan, dan kemauan. Motif yang telah aktif disebut motivasi. Purwanto 

(2011) menjelaskan bahwa menurut Mc Donald (dalam Sardiman, 2001) 

menyatakan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya perasaan dan didahului dengan tanggapan adanya 

tujuan. Peneliti berpendapat bahwa motivasi belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran adalah daya dorong, keinginan, kebutuhan, dan kemauan dari 

peserta didik untuk mengetahui dan memahami konsep maupun materi yang 

diajarkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Motivasi belajar peserta didik 

nampak pada respon aktif peserta didik terhadap pertanyaan, pernyataan, 

instruksi, maupun umpan balik yang diutarakan oleh guru dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran. Beberapa peserta didik cenderung memiliki motivasi rendah 

yang nampak pada respon aktif peserta didik yang rendah pula selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

3. Hambatan dalam Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran. 

Secara keseluruhan gambaran umum hambatan guru Biologi kelas X dalam 

penilaian proses dan hasil pembelajaran rata-rata sebesar 22,25% dimana 

termasuk dalam kategori hambatan rendah. Hambatan-hambatan guru Biologi 

kelas X dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

a. Hambatan dalam Perencanaan Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perencanaan penilaian proses 

dan hasil pembelajaran 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan dan 81,82% 

guru menyatakan tidak memiliki hambatan. Secara keseluruhan presentase 

hambatan guru Biologi kelas X dalam perencanaan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran rata-rata sebesar 18,18% termasuk dalam kategori hambatan rendah. 

Rerata presentase hambatan dalam perencanaan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran sebesar 18,18% didapatkan dari perhitungan rata-rata jumlah 
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presentase hambatan dari keseluruhan responden. Jumlah keseluruhan responden 

adalah sebelas orang dimana setiap orang mewakili satu sekolah pada tiap 

kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang menggambarkan hambatan 

dalam perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Responden 1 (Satu) 

mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Barat 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 63,16%. Responden 3 (Tiga ) mewakili 

wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki hambatan sebesar 15,79%. 

Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan Ambarawa menyatakan tidak 

memiliki hambatan. Responden 5 (Lima) mewakili wilayah Kecamatan Tuntang 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 42,10%. Responden 6 (Enam) mewakili 

wilayah Kecamatan Bringin menyatakan memiliki hambatan sebesar 10,53%. 

Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah Kecamatan Pabelan menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 31,58%. Responden 8 (Delapan) mewakili wilayah Kecamatan 

Suruh menyatakan memiliki hambatan sebesar 26,32%. Responden 9 (Sembilan) 

mewakili wilayah Kecamatan Susukan menyatakan memiliki hambatan sebesar 

5,26%. Responden 10 (Sepuluh) mewakili wilayah Kecamatan Tengaran 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 5,26%. Responden 11 (Sebelas) mewakili 

wilayah Kecamatan Getasan menyatakan tidak memiliki hambatan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam hal 

berikut. 

1) Merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi sikap melalui perencanaan 

teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi sikap. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

2) Merencanakan teknik penilaian observasi dan menyusun instrumen yang 

berupa lembar observasi untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. 

Empat dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat 

dikatakan 36,36% guru menyatakan memiliki hambatan. 
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3) Merencanakan teknik penilaian diri dan menyusun instrumen yang berupa 

lembar penilaian diri untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. Empat 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

36,36% guru menyatakan memiliki hambatan. 

4) Merencanakan teknik penilaian antar peserta didik dan menyusun instrumen 

yang berupa lembar penilaian antar peserta didik untuk pelaksanaan penilaian 

kompetensi sikap. Enam dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru menyatakan memiliki hambatan. 

5) Merencanakan penyusunan jurnal yang berisi informasi tentang kekuatan dan 

kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku untuk 

pelaksanaan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik baik didalam 

maupun diluar kelas untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. Lima 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

45,45% guru menyatakan memiliki hambatan. 

6) Merencanakan teknik penilaian tes lisan dan menyusun instrumen penilaian 

tes lisan yang berupa daftar pertanyaan yang membutuhkan pemikiran 

mendalam untuk pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan. Empat dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

7) Merencanakan teknik penilaian penugasan dan menyusun instrumen penilaian 

penugasan yang berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara 

individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas untuk 

pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan. Dua dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

8) Merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan melalui 

perencanaan teknik dan penyusunan instrumen penilaian kompetensi 

keterampilan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

9) Merencanakan teknik penilaian kinerja dan menyusun instrumen dan rubrik 

penilaian kinerja untuk pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. Satu 
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dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

10) Merencanakan teknik penilaian tes praktik dan menyusun instrumen dan 

rubrik penilaian tes praktik untuk pelaksanaan penilaian kompetensi 

keterampilan. Satu dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan memiliki hambatan. 

11) Merencanakan teknik penilaian proyek dan menyusun instrumen dan rubrik 

penilaian proyek untuk pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. Tiga 

dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

27,27% guru menyatakan memiliki hambatan. 

12) Merencanakan teknik penilaian portofolio dan menyusun instrumen dan 

rubrik penilaian portofolio untuk pelaksanaan penilaian kompetensi 

keterampilan. Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, 

dapat dikatakan 18,18% guru menyatakan memiliki hambatan.   

Poin hambatan nomor 1 sampai dengan nomor 5 memberikan gambaran 

hambatan guru dalam merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi sikap, 

poin hambatan nomor 6 dan 7 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan, dan poin 

hambatan nomor 8 sampai dengan 12, memberikan gambaran hambatan guru 

dalam merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi keterampilan. 

Berdasarkan hasil penelitian beberapa guru menyatakan memiliki hambatan 

dalam konteks merencanakan pelaksanaan penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan melalui perencanaan teknik dan penyusunan 

instrumen penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. 

Guru menjelaskan bahwa hambatan yang dimaksudkan adalah bagaimana 

merencanakan dan memilih teknik pelaksanaan penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan dan bagaimana menyusunan instrumen 

penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang sesuai 

dengan standarisasi perencanan dan penyusunan instrumen penilaian dalam 

konteks Kurikulum 2013. 
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Berdasarkan hasil penelitian guru mengalami hambatan tersebut 

dikarenakan beberapa hal. Pertama, bahwa belum semua guru mendapatkan 

pelatihan implementasi Kurikulum 2013 khususnya dalam hal perencanaan 

teknik dan penyusunan instrumen penilaian baik untuk kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Pelatihan yang telah dilaksanakan masih 

terbatas pada sekolah-sekolah percontohan (piloting) Kurikulum 2013 saja, 

sedangkan pada sekolah non piloting belum semua guru mendapatkan 

pelatihan. Kedua, bahwa belum semua guru memiliki pedoman sebagai acuan 

standar perencanaan teknik penilaian, penyusunan instrumen penilaian, dan 

perumusan indikator penilaian baik untuk kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang sesuai dengan konsep penilaian dalam konteks 

Kurikulum 2013. Kedua hal tersebut yang menjadikan belum semua guru 

memahami prinsip perencanaan dan penyusunan instrumen penilaian yang 

sesuai dengan konsep penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. 

Penilaian dalam konteks Kurikulum 2013 adalah penilaian otentik yang 

mengukur ketercapaian aspek kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara menyeluruh dengan menggunakan teknik dan instrumen 

penilaian yang meliputi  teknik dan instrumen penilaian kompetensi sikap, 

kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Teknik dan instrumen 

penilaian kompetensi sikap meliputi teknik dan instrumen penilaian 

observasi, penialaian diri, penilaian antar peserta didik, dan penyusunan 

jurnal. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan meliputi 

teknik dan instrumen penilaian tens tertulis, penilaian tes lisan, dan penilaian 

penugasan. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan 

meliputi teknik dan instrumen penilaian kinerja, penilaian tes praktik, dan 

penilaian proyek. 

Tugas guru sebagai pelaksana penialian proses dan hasil pembelajaran 

tentu saja adalah merencanakan teknik, menyususun intrumen, dan 

merumuskan hingga menentukan indikator ketercapaian kompetensi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan penilaian untuk mengukur ketercapaian aspek 

kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Guru menjelaskan bahwa 
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telah berupaya merencanakan teknik, menyususun intrumen, dan 

merumuskan hingga menentukan indikator ketercapaian kompetensi 

semaksimal mungkin dengan bekal pengetahuan dan pemahaman terkait 

perencanaan penilaian dalam konteks Kurikulum 2013, namun dalam 

prosesnya guru mengalami hambatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam merencanakan penilaian kompetensi 

sikap guru menyatakan mengalami hambatan. Hambatan yang dirasakan guru 

adalah bahwa guru merasa kesulitan untuk menyusun instrumen penilaian, 

menetukan sejauh mana indikator ketercapaian kompetensi sikap yang 

meliputi semua proses afeksi, menentukan dan menjabarkan tingkat 

ketercapaian semua proses afeksi, dan menentukan kriteria ketercapaian 

semua proses afeksi . Proses afeksi yang dimaksud adalah menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Guru menjelaskan 

bahwa kesulitan yang dimaksud adalah menentukan sampai dimana, sejauh 

mana, dan dengan kriteria seperti apa peserta didik dikatakan telah 

melaksanakan proses afeksi menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, dan mengamalkan sesuai dengan konsepsi penilaian dalam 

konteks Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam merencanakan penilaian kompetensi 

pengetahuan guru menyatakan mengalami hambatan. Hambatan yang 

dirasakan guru adalah bahwa guru merasa kesulitan untuk menyusun 

instrumen penilaian, menetukan sejauh mana indikator ketercapaian 

kompetensi pengetahuan yang meliputi semua aktivitas ilmiah, menentukan 

dan menjabarkan tingkat ketercapaian semua aktivitas ilmiah, dan 

menentukan kriteria ketercapaian semua aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah 

yang dimaksud adalah mengetahui, memahami, menerapkan, mengevaluasi, 

dan mencipta. Guru menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah 

menentukan sampai dimana, sejauh mana, dan dengan kriteria seperti apa 

peserta didik dikatakan telah melaksanakan aktivitas ilmiah yang meliputi 

aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, mengevaluasi, dan mencipta 

sesuai dengan konsepsi penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. 
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Berdasarkan hasil penelitian dalam merencanakan penilaian kompetensi 

keterampilan guru menyatakan mengalami hambatan. Hambatan yang 

dirasakan guru adalah bahwa guru merasa kesulitan untuk menyusun 

instrumen penilaian, menetukan sejauh mana indikator ketercapaian 

kompetensi keterampilan yang meliputi semua aktivitas ilmiah, menentukan 

dan menjabarkan tingkat ketercapaian semua aktivitas ilmiah, dan 

menentukan kriteria ketercapaian semua aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah 

yang dimaksud adalah mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Guru menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah 

menentukan sampai dimana, sejauh mana, dan dengan kriteria seperti apa 

peserta didik dikatakan telah melaksanakan aktivitas ilmiah yang meliputi 

aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta 

sesuai dengan konsepsi penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. 

 

b. Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan penilaian proses dan 

hasil pembelajaran 26,32% guru menyatakan memiliki hambatan dan 73,68% 

guru menyatakan tidak memiliki hambatan. Secara keseluruhan presentase 

hambatan guru Biologi kelas X dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran rata-rata sebesar 26,32% termasuk kategori hambatan sedang. 

Rerata presentase hambatan dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran sebesar 26,32% didapatkan dari perhitungan rata-rata jumlah 

presentase hambatan dari keseluruhan responden. Jumlah keseluruhan responden 

adalah sebelas orang dimana setiap orang mewakili satu sekolah pada tiap 

kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang yang menggambarkan hambatan 

dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Responden 1 (Satu) 

mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Timur menyatakan tidak memiliki 

hambatan. Responden 2 (Dua) mewakili wilayah Kecamatan Ungaran Barat 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 63,16%. Responden 3 (Tiga ) mewakili 

wilayah Kecamatan Bergas menyatakan memiliki hambatan sebesar 26,32%. 

Responden 4 (Empat) mewakili wilayah Kecamatan Ambarawa menyatakan tidak 
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memiliki hambatan. Responden 5 (Lima) mewakili wilayah Kecamatan Tuntang 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 31,58%. Responden 6 (Enam) mewakili 

wilayah Kecamatan Bringin menyatakan memiliki hambatan sebesar 42,10%. 

Responden 7 (Tujuh) mewakili wilayah Kecamatan Pabelan menyatakan memiliki 

hambatan sebesar 26,32%. Responden 8 (Delapan) mewakili wilayah Kecamatan 

Suruh menyatakan memiliki hambatan sebesar 26,32%. Responden 9 (Sembilan) 

mewakili wilayah Kecamatan Susukan menyatakan memiliki hambatan sebesar 

10,53%. Responden 10 (Sepuluh) mewakili wilayah Kecamatan Tengaran 

menyatakan memiliki hambatan sebesar 26,32%. Responden 11 (Sebelas) 

mewakili wilayah Kecamatan Getasan menyatakan memiliki hambatan sebesar 

36,84%. 

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa guru Biologi kelas X mengalami 

hambatan dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam hal 

berikut: 

1) Melaksanakan penilaian kompetensi sikap dengan menggunakan teknik dan 

instrumen penilaian kompetensi sikap. Tujuh dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 63,63% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

2) Melaksanakan teknik penilaian observasi dengan menggunakan instrumen 

yang berupa lembar observasi untuk penilaian kompetensi sikap. Enam dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

3) Melaksanakan teknik penilaian diri dengan menggunakan instrumen yang 

berupa lembar penilaian diri untuk penilaian kompetensi sikap. Enam dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

4) Melaksanakan teknik penilaian antar peserta didik dengan menggunakan 

instrumen yang berupa lembar penilaian antar peserta didik untuk penilaian 

kompetensi sikap. Tujuh dari sebelas orang guru menyatakan memiliki 

hambatan, dapat dikatakan 63,63% guru menyatakan memiliki hambatan. 
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5) Melaksanakan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik baik didalam 

maupun diluar kelas dengan menyusun jurnal yang berisi informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan 

perilaku untuk penilaian kompoetensi sikap. Enam dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 54,54% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

6) Melaksanakan teknik penilaian tes lisan dengan menggunakan instrumen tes 

lisan untuk penilaian kompetensi pengetahuan. Empat dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

7) Melaksanakan teknik penilaian penugasan dengan menggunakan instrumen 

penilaian penugasan yang berupa pekerjaan rumah atau proyek yang 

dikerjakan secara ndividu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik 

tugas untuk penilaian kompetensi pengetahuan. Satu dari sebelas orang guru 

menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 9,09% guru menyatakan 

memiliki hambatan. 

8) Melaksanakan penilaian kompetensi keterampilan dengan menggunakan 

teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Tiga dari sebelas 

orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 27,27% guru 

menyatakan memiliki hambatan. 

9) Melaksanakan teknik penilaian kinerja dengan menggunakan instrumen dan 

rubrik penilaian kinerja untuk penilaian kompetensi keterampilan. Lima dari 

sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 45,45% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

10) Melaksanakan teknik penilaian tes praktik dengan menggunakan instrumen 

dan rubrik penilaian tes praktik untuk penilaian kompetensi keterampilan. 

Dua dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 

18,18% guru menyatakan memiliki hambatan. 

11) Melaksanakan teknik penilaian proyek dengan menggunakan instrumen dan 

rubrik penilaian proyek untuk penilaian kompetensi keterampilan. Empat dari 
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sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat dikatakan 36,36% 

guru menyatakan memiliki hambatan. 

12) Melaksanakan teknik penilaian portofolio dengan menggunakan instrumen 

dan rubrik penilaian portofolio untuk penilaian kompetensi keterampilan. 

Empat dari sebelas orang guru menyatakan memiliki hambatan, dapat 

dikatakan 36,36% guru menyatakan memiliki hambatan. 

Poin hambatan nomor 1 sampai dengan nomor 5 memberikan gambaran 

hambatan guru dalam melaksanakan penilaian kompetensi sikap, poin 

hambatan nomor 6 dan 7 memberikan gambaran hambatan guru dalam 

melaksanakan penilaian kompetensi pengetahuan, dan poin hambatan nomor 

8 sampai dengan 12, memberikan gambaran hambatan guru dalam 

melaksanakan penilaian kompetensi keterampilan. Berdasarkan hasil 

penelitian beberapa guru menyatakan memiliki hambatan dalam konteks 

melaksanakan penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

melalui pelaksanaan teknik dan penggunaan instrumen penilaian kompetensi 

sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Guru menjelaskan bahwa 

hambatan yang dimaksudkan adalah bagaimana melaksanakan teknik 

penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan 

menggunakan instrumen penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, maupun 

keterampilan yang sesuai dengan standarisasi pelaksanaan dan penggunaan 

instrumen penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. 

Sebagaimana dijelaskan pada poin hambatan guru dalam perencanaan 

penilaian berdasarkan hasil wawancara guru mengalami hambatan 

pelaksanaan penilaian dikarenakan beberapa hal. Pertama, bahwa belum 

semua guru mendapatkan pelatihan implementasi Kurikulum 2013 khususnya 

dalam hal pelaksanaan teknik dan penggunaan instrumen penilaian baik untuk 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pelatihan yang telah 

dilaksanakan masih terbatas pada sekolah-sekolah percontohan (piloting) 

Kurikulum 2013 saja, sedangkan pada sekolah non piloting belum semua 

guru mendapatkan pelatihan. Kedua, bahwa belum semua guru memiliki 

pedoman sebagai acuan standar pelaksanaan dan penggunaan instrumen 
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penilaian baik untuk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

sesuai dengan konsep penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. Kedua hal 

tersebut yang menjadikan belum semua guru memahami prinsip pelaksanaan 

dan penggunaan instrumen penilaian yang sesuai dengan konsep penilaian 

dalam konteks Kurikulum 2013. 

Penilaian dalam konteks Kurikulum 2013 adalah penilaian otentik yang 

mengukur ketercapaian aspek kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara menyeluruh dengan menggunakan teknik dan instrumen 

penilaian yang meliputi  teknik dan instrumen penilaian kompetensi sikap, 

kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Teknik dan instrumen 

penilaian kompetensi sikap meliputi teknik dan instrumen penilaian 

observasi, penialaian diri, penialaian antar peserta didik, dan penyusunan 

jurnal. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan meliputi 

teknik dan instrumen penilaian tes tertulis, penilaian tes lisan, dan penilaian 

penugasan. Teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan 

meliputi teknik dan instrumen penilaian kinerja, penilaian tes praktik, dan 

penilaian proyek. 

Tugas guru sebagai pelaksana penilaian proses dan hasil pembelajaran 

tentu saja adalah melaksanakan teknik penilaian, menggunakan intrumen 

penilaian, memberikan penilaian untuk dapat mengukur tingkat ketercapaian 

kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan penilaian dalam rangka 

menentukan ketercapaian aspek kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Guru menjelaskan bahwa telah berupaya melaksanakan 

penilaian semaksimal mungkin dengan menggunakan teknik dan intrumen 

penilaian untuk dapat memberikan penilaian berdasarkan indikator 

ketercapaian kompetensi yang telah diusahakan untuk dirumuskan dan 

ditentukan oleh guru dengan bekal pengetahuan dan pemahaman terkait 

pelaksanaan penilaian dalam konteks Kurikulum 2013, namun dalam 

prosesnya guru mengalami hambatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam melaksanakan penilaian kompetensi 

sikap guru menyatakan mengalami hambatan. Hambatan yang dirasakan guru 
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adalah bahwa guru merasa kesulitan untuk memberikan penilaian kepada 

peserta didik dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai dengan 

indikator ketercapaian kompetensi sikap yang meliputi semua proses afeksi 

peserta didik, menentukan dan menjabarkan tingkat ketercapaian semua 

proses afeksi peserta didik, dan memberikan kriteria ketercapaian semua 

proses afeksi peserta didik. Proses afeksi yang dimaksud adalah menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Guru menjelaskan 

bahwa kesulitan yang dimaksud adalah menentukan dan memberikan 

penilaian sampai dimana, sejauh mana, dan dengan kriteria seperti apa untuk 

peserta didik dikatakan telah melaksanakan proses afeksi menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan sesuai dengan 

konsepsi penilaian dalam konteks Kurikulum 2013. 

Guru menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penilaian kompetensi 

sikap guru dituntut untuk dapat memahami satu persatu karakteristik sikap 

dari peserta didik. Karakteristik sikap peserta didik dapat dilihat dari 

keterlaksanaan semua proses afeksi yang meliputi menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan oleh masing-masing peserta 

didik. Pentingnya pemahaman karakteristik sikap terhadap peserta didik 

dimaksudkan untuk guru dapat memberikan penilaian kepada setiap peserta 

didik dalam pelaksanaan penilaian kompetensi sikap. Dalam pelaksanaanya 

guru mengalami hambatan dalam hal memahami karakteristik sikap peserta 

didik. 

Guru menjelaskan bahwa hambatan yang dirasakan dalam hal 

memahami karakteristik sikap peserta didik dipengaruhi oleh bebrapa faktor. 

Pertama, bahwa jumlah peserta didik yang banyak menjadikan guru sulit 

untuk memahami satu persatu karakteristik sikap dari peserta didik. Guru 

menjelaskan bahwa setiap guru dalam sebuah sekolah memiliki kemungkinan 

mengajar lebih dari tiga kelas yang berbeda, kisaran jumlah peserta didik 

dalam satu kelas berjumlah lebih dari 40 peserta didik. Bila guru diharuskan 

memahami satu persatu karakteristik sikap peserta didik tentu hal tersebut 

akan sangat sulit untuk dilakukan oleh guru karena harus mengamati lebih 
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120 peserta didik dengan karakteristik yang berbeda beda. Kedua, bahwa 

karakteristik sikap peserta yang terlihat dari keterlaksanaan proses afeksi 

didik tentu berbeda-beda, mengingat bahwa keterlaksanaan proses afeksi oleh 

peserta didik dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian, potensi, kemampuan 

individu, motivasi, dan minat peserta didik yang berbeda pula dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, hal tersebut menjadi hambatan pula untuk 

guru dalam memahami satu persatu karakteristik sikap peserta didik. Ketiga, 

bahwa keterbatasan alokasi waktu pembelajaran yang juga harus terorganisir 

untuk guru dapat melaksanakan pembelajaran dalam mencapai aspek 

kompetensi yang lainnya menjadi hambatan guru untuk dapat memahami satu 

persatu karakteristik peserta didik. 

Beberapa guru menyatakan telah berusaha menerapkan teknik penilaian 

kompetensi sikap, namun dalam prosesnya guru merasakan mengalami 

hambatan. Guru menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan teknik penilaian diri 

untuk menilai kompetensi sikap kecenderungan subjektifitas peserta didik 

masih tinggi, peserta didik cenderung menilai diri meraka sendiri baik dalam 

melaksanakan proses afeksi yang ditekankan untuk mencapai kompetensi 

sikap. Begitupula dalam pelaksanaan pelaksanaan teknik penilaian antar 

peserta didik untuk menilai kompetensi sikap, sama halnya dengan teknik 

penilaian diri, kecenderungan subjektifitas peserta didik masih tinggi, peserta 

didik cenderung menilai baik diri meraka sendiri dan rekan sejawatnya yang 

mereka kenal dengan baik. Objektivitas dari kedua teknik penilaian sikap 

tersebut masih belum dapat terwujudkan, hal tersebut menjadi hambatan bagi 

guru untuk memberikan penilaian yang objektif pula. Pada pelaksanaan 

penilaian kompetensi sikap dengan penyusunan jurnal guru menyatakan 

memiliki hambatan. Guru menjelaskan bahwa pengamatan aktivitas diluar 

kelas sulit untuk dilaksanakan karena keterbatasan waktu untuk mengamati 

satu persatu peserta didik diluar kelas. Guru merasa kesulitan juga 

dikarenakan jumlah peserta didik yang relatif banyak dan keanekaragaman 

karakteristik individu dari peserta didik. 
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Berdasarkan hasil penelitian dalam melaksanakan penilaian kompetensi 

pengetahuan guru menyatakan mengalami hambatan. Hambatan yang 

dirasakan guru adalah bahwa guru merasa kesulitan untuk memberikan 

penilaian kepada peserta didik dengan menggunakan instrumen penilaian 

sesuai dengan indikator ketercapaian kompetensi pengetahuan yang meliputi 

semua aktivitas ilmiah peserta didik, menentukan dan menjabarkan tingkat 

ketercapaian semua aktivitas ilmiah peserta didik, dan memberikan kriteria 

ketercapaian semua aktivitas ilmiah peserta didik. Aktivitas ilmiah yang 

dimaksud adalah mengetahui, memahami, menerapkan, mengevaluasi, dan 

mencipta. Guru menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah 

menentukan memberikan penilaian sampai dimana, sejauh mana, dan dengan 

kriteria seperti apa untuk peserta didik dikatakan telah melaksanakan aktivitas 

ilmiah yang meliputi aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, 

mengevaluasi, dan mencipta sesuai dengan konsepsi penilaian dalam konteks 

Kurikulum 2013. 

Beberapa guru menyatakan telah berusaha menerapkan teknik penilaian 

kompetensi pengetahuan, namun dalam prosesnya guru merasakan 

mengalami hambatan. Hambatan yang dialami oleh guru adalah dalam hal 

melaksanakan teknik penilaian kompetensi pengetahuan dengan 

menggunakan teknik penilaian tes lisan. Guru menjelaskan bahwa pada 

penilaian kompetensi pengetahuan dengan menggunakan teknik penilaian tes 

lisan membutuhkan waktu yang relatif lebih banyak dikarenakan kemampuan 

peserta didik yang berbeda, Guru tidak dapat menentukan seberapa lama 

waktu yang dibutuhkan bila menggunakan teknik penilaiain lisan karena 

perbedaan kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik terhadap konsep 

dasar materi pembelajaran. Peserta didik dengan kemampuan dan tingkat 

pemahaman yang baik tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat 

menjawab pertanyaan, sebaliknya dengan kemampuan dan tingkat 

pemahaman yang kurang baik relatif membutuhkan waktu yang lebih lama 

untuk berfikir. 
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Berdasarkan hasil penelitian dalam merencanakan penilaian kompetensi 

keterampilan guru menyatakan mengalami hambatan. Hambatan yang 

dirasakan guru adalah bahwa guru merasa kesulitan untuk memberikan 

penilaian kepada peserta didik dengan menggunakan instrumen penilaian 

sesuai dengan indikator ketercapaian kompetensi keterampilan yang meliputi 

semua aktivitas ilmiah peserta didik, menentukan dan menjabarkan tingkat 

ketercapaian semua aktivitas ilmiah peserta didik, dan memberikan kriteria 

ketercapaian semua aktivitas ilmiah peserta didik. Aktivitas ilmiah yang 

dimaksud adalah mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Guru menjelaskan bahwa kesulitan yang dimaksud adalah 

menentukan memberikan penilaian sampai dimana, sejauh mana, dan dengan 

kriteria seperti apa untuk peserta didik dikatakan telah melaksanakan aktivitas 

ilmiah yang meliputi aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyaji, dan mencipta sesuai dengan konsepsi penilaian dalam konteks 

Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa secara umum 

hambatan yang dialami oleh guru dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran 

disebabkan karena guru belum memahami dengan baik mekanisme, prosedur, 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik dan tata pelaksanaan penilaian 

proses dan hasil pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 yang sesuai dengan 

Standar Penilaian Kurikulum 2013. Menurut Rohmawati (2013) sebagaimana 

dikutip oleh Musthofa (2015) bahwa Sejauh ini berdasarkan survei yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa 87% guru masih mengalami kesulitan untuk 

memahami cara penilaian dalam Kurikulum 2013. Hal tersebut ditegaskan pula 

oleh Musthofa (2015) berdasarkan penelitian dari Pangastuti (2013) dan Dewi 

(2014) menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan guru-guru masih belum 

memahami akan penilaian yang baik sesuai dengan tuntutan yang ada dalam 

kurikulum. Sebagai akibatnya maka kompetensi peserta didik yang seharusnya 

dapat diukur secara valid menjadi kurang tergambarkan sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. 
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Beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya hambatan tersebut. 

Pertama, minimnya pelatihan maupun diklat yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah sehingga belum semua guru mendapatkan pelatihan terkait dengan 

implementasi Kurikulum 2013 khususnya dalam penilaian pembelajaran. Kedua, 

bahwa belum semua guru memiliki pedoman sebagai acuan standar perencanaan 

dan pelaksanaan serta penggunaan instrumen penilaian proses dan hasil 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Ketiga, bahwa guru belum 

sepenuhnya memahami teknis perencanaan dan pelaksanaan penilaian proses dan 

hasil pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Sebagaimana ditegaskan oleh 

Musthofa (2015) bahwa kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan tugas yang 

membebani akan penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran berdasar Kurikulum 

2013 menjadi kendala tersendiri guru di lapangan dalam melakukan penilaian. Hal 

tersebutlah yang menjadikan guru mengalami hambatan dalam merencanakan dan 

melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang sesuai dengan 

paradigma penilaian pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. 

Pemerintah sebagai penentu kebijakan tentu berkewajiban untuk 

melakukana evaluasi secara lebih mendalam dan memberikan perbaikan terhadap 

proses implementasi Kurikulum 2013. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah meningkatkan pemahaman guru terhadap paradigma proses pembelajaran 

maupun penilaian pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Upaya tersebut 

dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan atau diklat kepada guru 

terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 dengan perencanaan dan persiapan 

yang lebih matang. Kelengkapan sarana dan prasarana seperti buku baik untuk 

guru maupun peserta didik juga harus diperhatikan untuk menunjang 

keterlaksanaan implementasi Kurikulum 2013. 

Penilaian dalam konteks Kurikulum 2013 secara khusus diatur dalam 

Permendikbud No. 104 tahun 2014. Permendikbud tersebut berisi informasi 

mengenai Standar Penilaian Kurikulum 2013 yang mengatur tentang mekanisme, 

prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik dan tata pelaksanaan 

penilaian proses dan hasil pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan 

satuan pendidikan terkait. Standar Penilaian Pendidikan merupakan salah satu 
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Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada fungsi dan 

tujuan nasional pendidikan dimana berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan 

nasional yang bermutu. Standar Penilaian bertujuan untuk menjamin perencanaan 

penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan 

berdasarkan prinsip-prinsip penilaian,  pelaksanaan penilaian peserta didik secara 

profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial 

budaya, dan pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan 

informatif. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 81 A tahun 2013 sebagaimana 

dijelaskan oleh Mujiasih (2015) bahwa Karakteristik penilaian dalam kurikulum 

2013 salah satunya adalah otentik. Penilaian otentik lebih menekankan mengukur 

apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik tidak hanya mengukur apa yang 

diketahui oleh peserta didik Penilaian autentik memperhatikan keseimbangan 

antara penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dam keterampilan yang 

disesuaikan dengan perkembangan karakteristik peserta didik sesuai dengan 

jenjangnya. Sebagaimana dikutip oleh Mujiasih (2015), Kunandar (2013) 

menjelaskan bahwa penilaian autentik (authentic assessment) adalah kegiatan 

menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik 

proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan 

dengan tuntutan kompetensi yang ada di Standar Kompetensi (SK), Kompetensi 

Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

Tugas guru dalam implementasi Kurikulum 2013 pada pembelajaran adalah 

merencanakan dan melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang 

sesuai dengan mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta 

didik dan tata pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013 yang sesuai dengan Standar Penilaian Kurikulum 2013. Tugas 

guru dalam perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran adalah 

merencanakan teknik, menyususun intrumen, dan merumuskan hingga 

menentukan indikator ketercapaian kompetensi sesuai dengan kaidah perencanaan 

penilaian pembelajaran sebagaimana tersurat dalam Standar Penilaian Kurikulum 



176 
 

 
 

2013.  Tugas guru dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran 

tentu saja adalah melaksanakan teknik penilaian, menggunakan intrumen 

penilaian, memberikan penilaian untuk dapat mengukur tingkat ketercapaian 

kompetensi sesuai dengan kaidah pelaksanaan penilaian pembelajaran 

sebagaimana tersurat dalam Standar Penilaian Kurikulum 2013. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hambatan guru 

Biologi kelas X  dalam implementasi standar proses dan standar penilaian 

Kurikulum 2013 di SMA Negeri se Kabupaten Semarang meliputi: 

1. Hambatan dalam Pengkajian Silabus Pembelajaran. 

Hambatan guru Biologi kelas X terkait dengan pemahaman terhadap 

perubahan terhadap struktur dan isi dari silabus serta perubahan paradigma 

pembelajaran dan penilaian yang harus dikembangkan oleh guru. 

2. Hambatan dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Hambatan guru Biologi kelas X terkait dengan pemahaman terhadap 

perubahan teknis pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pemahaman 

terhadap strategi, model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta adanya 

perubahan mekanisme, prosedur, dan jenis penilaian yang harus dikembangkan 

oleh guru. 

3. Hambatan dalam Pengelolaan Alokasi Waktu Pembelajaran 

Hambatan guru Biologi kelas X adalah dalam hal penggunaan 

pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran yang membutuhkan alokasi 

waktu lebih lama. 

4. Hambatan dalam Penggunaan Buku Teks Pembelajaran 

Hambatan guru Biologi kelas X adalah dalam hal keterlambatan 

distribusi, ketersediaan jumlah, dan ketiadaan buku teks pelajaran untuk guru 

maupun untuk peserta didik yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

5. Hambatan dalam Pengelolaan Kelas 

Hambatan guru Biologi kelas X terkait dengan pemahaman terhadap 

pengelolaan kelas dalam melaksanakan teknis pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi, model, pendekatan, metode baru dalam konteks 

Kurikulum 2013. 
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6. Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Inti 

Hambatan guru Biologi kelas X terkait dengan perubahan teknis pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi, model, pendekatan, dan metode 

pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. 

7. Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Penutup 

Hambatan guru Biologi kelas X terkait dengan keberagaman 

karakteristik, potensi, kemampuan individu, motivasi dan minat belajar peserta 

didik yang berpengaruh terhadap tingkat keaktifan peserta didik selama proses 

pembelajaran. 

8. Hambatan dalam Perencanaan Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 

Hambatan guru Biologi kelas X terkait dengan pemahaman terhadap 

perubahan teknis penilaian pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap 

mekanisme, prosedur, dan jenis penilaian yang harus dikembangkan oleh guru. 

9. Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 

Hambatan guru Biologi kelas X terkait dengan pemahaman terhadap 

perubahan teknis penilaian pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap 

mekanisme, prosedur, dan jenis penilaian yang harus dilaksanakan oleh guru. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan 

beberapa saran antara lain. 

1. Sekolah dapat memfasilitasi pelaksanaan pelatihan secara mandiri untuk guru 

disekolah masing-masing tanpa harus menunggu kebijakan dari pemerintah 

terkait pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013, sehingga guru dapat bersinergi 

untuk dapat memecahkan persoalan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan 

mempersiapkan diri secara mandiri untuk dapat melaksanakan Kurikulum 

2013. 

2. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru ditengah proses implementasi 

Kurikulum 2013 yang sedang berlangsung yaitu melakukan pemberhentian 

pelaksanaan Kurkulumn 2013 pada sekolah non piloting Kurikulum 2013. 

Pemberhentian Kurikulum 2013 pada sekolah non piloting dimaksudkan untuk 
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melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 

pada sekolah tersebut karena dinilai minim persiapan. Pemerintah melakukan 

hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan terburuk yang 

dapat berdampak pada presetasi peserta didik dan memberikan evaluasi 

terhadap implementasi Kurikulum 2013 khususnya pada sekolah non piloting 

dan sekolah piloting yang masih tetap melaksanakan Kurikulum 2013 untuk 

lebih dipersiapkan. Dalam hal ini guru pada sekolah bukan berarti lekas tidak 

menggunakan prinsip Kurikulum 2013, namun hendaknya guru juga 

melakukan evaluasi diri terkait dengan pemahaman terhadap prinsip, 

mekanisme, prosedur dan paradigma perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses dan hasil 

pembelajaran dalam konteks  Kurikulum 2013. Guru dapat memanfaatkan 

forum musyawarah seperti MGMP untuk memecahkan persoalan implementasi 

Kurikulum 2013 dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan munculnya 

kebijakan baru dari pemerintah terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 

pada semua sekolah. 

3. Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang secara 

khusus mengatur tata pelaksanaan Kurikulum 2013. Permendikbud No. 103 

tahun 2014 mengatur tentang Standar Proses pembelajaran dalam konteks 

Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Permendikbud No. 104 tahun 2014 mengatur tentang Standar Penilaian hasil 

belajar oleh pendidik dalam konteks Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah. Guru dapat menggali informasi tersebut untuk 

memperkaya pengetahuan mengenai garis besar tata laksana pembelajaran dan 

penilaian dalam konteks Kurikulum 2013 dan memperdalam melalui kajian 

literatur yang terkait dengan prinsip pembelajaran dan penilaian dalam konteks 

Kurikulum 2013. 
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 REKAPITULASI HASIL IDENTIFIKASI ITEM INDIKATOR 

HAMBATAN 

 

No. 

 

Kategori 

 

Item Indikator Hambatan 

 

Jumlah 

Guru 

 

Presentase 

 

1. 

 

Penyusunan 

Silabus 

Mengkaji keterkaitan kompetensi 

inti dan kompetensi dasar. 

 

1  9,09 % 

Mengkaji dan menjabarkan 

kompetensi dasar sebagai pedoman 

pengembangan materi 

pembelajaran. 

 

4  36,36 % 

Mengidentifikasi materi 

pembelajaran yang akan 

dikembangkan. 

 

2 18,18 % 

Menganalisis kesesuaian 

kompetensi dasar dengan materi 

pembelajaran. 

 

1 9,09% 

Menganalisis kesesuaian materi 

dengan potensi peserta didik. 

 

6 54,54% 

Menganalisis aktualisasi, 

kedalaman, dan keluasan materi 

pembelajaran sesuai kebutuhan 

peserta didik. 

 

5 45,45% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan konsep Kurikulum 

2013 (pendekatan saintifik). 

2 18,18% 
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Mengembangkan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan sesuai 

dengan konsepKurikulum 2013 

(pendekatan saintifik). 

 

3 27,27% 

Menentukan jenis penilaian sesuai 

dengan konsep penilaian dalam 

konteks Kurikulum 2013 

(penilaian autentik). 

 

7 63,63% 

Merencanakan dan mengestimasi 

alokasi waktu pembelajaran. 

 

4 36,36% 

Menentukan sumber belajar yang 

relevan untuk digunakan sesuai 

dengan materi yang akan 

disampaikan. 

 

2 18,18% 

Merencanakan pengalaman belajar 

siswa. 

 

1 9,09% 

2. Penyusunan 

RPP 

Menganalisis kesesuaian antara 

pendekatan pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan jenis penilaian. 

 

4 36,36% 

Menentukan materi pokok 

pembelajaran yang memuat fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan. 

 

2 18,18% 
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Menentukan alokasi waktu 

denganmempertimbangkan jumlah 

jam pelajaran dan KD yang harus 

dicapai. 

 

4 36,36% 

Menentukan Kompetensi Inti yang 

meliputi Kompetensi Sikap, 

Kompetensi Pengetahuan, dan 

Kompetensi Keterampilan yang 

harus dicapai. 

 

2 18,18% 

Menentukan Kompetensi Dasar 

dan indikator pencapaian 

Kompetensi Sikap, Kompetensi 

Pengetahuan, dan Kompetensi 

Keterampilan yang harus dicapai. 

 

2 18,18% 

Menentukan materi pembelajaran 

yang memuat fakta, konsep, 

prinsip, prosedur, sesuai dengan 

indikator pencapaian kompetensi. 

 

2 18,18% 

Menentukan metode pembelajaran 

sesuai dengan konsep Kurikulum 

2013. 

 

2 18,18% 

Menentukan media, alat, dan bahan 

pembelajaran yang akan digunakan 

sesuai dengan materi pokok 

pembelajaran. 

 

3 27,27% 

Menentukan sumber belajar yang 3 27,27% 



188 
 

 
 

relevan untuk digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

Merancang langkah-langkah 

pembelajaransesuai dengan konsep 

Kurikulum 2013 (pendekatan 

saintifik). 

 

1 9,09% 

Merancang langkah-langkah 

pembelajaran untuk mencapai 

Kompetensi Sikap sesuai dengan 

konsep Kurikulum 2013. 

 

2 18,18% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang 

menekankan pembentukan sikap 

(karakter)yang mendorong siswa 

melakukan proses afeksi 

menerima. 

 

4 36.36% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi yang 

menekankan pembentukan sikap 

(karakter)yang mendorong siswa 

melakukan proses afeksi 

menjalankan. 

 

4 36,36% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi  yang 

2 18,18% 
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menekankan pembentukan sikap 

(karakter) yang mendorong siswa 

melakukan proses afeksi 

menghargai. 

 

Merancang kegiatan pembelajaran 

berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi  yang 

menekankan pembentukan sikap 

(karakter) yang mendorong siswa 

melakukan proses afeksi 

menghayati. 

 

4 36,36% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

berorientasi pada tahapan 

pencapaian kompetensi  yang 

menekankan pembentukan sikap 

(karakter)yang mendorong siswa 

melakukan proses afeksi 

mengamalkan. 

 

4 36,36% 

Merancang langkah-langkah 

pembelajaran untuk mencapai 

Kompetensi Pengetahuan sesuai 

dengan konsep Kurikulum 2013. 

 

1 9,09% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan 

pencapaiankompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas 

memahami. 

 

 3 27,27% 
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Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan 

pencapaiankompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas 

menerapkan. 

 

 3 27,27% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui 

aktivitas menganalisis. 

 

5 45,45% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pencapaian 

kompetensi pengetahuan melalui 

aktivitas mengevaluasi. 

 

1 9,09% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan 

pencapaiankompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas 

mencipta. 

 

7 63,63% 

Merancang langkah-langkah 

pembelajaran untuk mencapai 

Kompetensi Keterampilan sesuai 

dengan konsep Kurikulum 2013. 

 

3 27,27% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan 

pencapaiankompetensi 

keterampilan melalui aktivitas 

mengamati. 

2 18,18% 
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Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui 

aktivitas menanya. 

 

3 27,27% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui 

aktivitas mencoba. 

 

2 18,18% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui 

aktivitasmenalar. 

 

4 36,36% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui 

aktivitasmenyaji. 

 

3 27,27% 

Merancang kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan melalui 

aktivitas mencipta. 

 

6 54,54% 

Merencanakan dan merancang 

penilaian proses dan hasil 

pembelajaran sesuai dengan 

konsep penilaian dalam konteks 

kurikulum 2013 (penilaian 

autentik).  

 3 27,27% 
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Merencanakan pelaksanaan 

pengukuran/ penilaian Kompetensi 

Sikap melalui perencanaan Teknik 

dan penyusunan Instrumen 

Penilaian Kompetensi Sikap. 

 

5 45,45% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Observasi dan menyusun 

instrumen yang berupa 

LembarObservasi untuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

kompetensi sikap. 

 

5 45,45% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Diri dan menyusun instrumen yang 

berupa LembarPenilaian Diri untuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

kompetensi sikap. 

 

5 45,45% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Antar Peserta Didik dan menyusun 

instrumen yang berupa 

LembarPenilaian Antar Peserta 

didik untuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

kompetensi sikap. 

 

4 36,36% 

Merencanakanpenyusunan Jurnal 

yang berisi informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan peserta 

didik yang berkaitan dengan sikap 

5 45,45% 
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dan perilaku dengan melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas 

peserta didik baik di dalam 

maupun di luar kelas untuk 

pengukuran/penilaian Kompetensi 

Sikap. 

 

Merencanakanpelaksanaan 

pengukuran/ penilaian Kompetensi 

Pengetahuan melalui perencanaan 

Teknik dan penyusunan Instrumen 

Penilaian KompetensiPengetahuan 

 

1 9,09% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Tes Tertulis dan menyusun 

instrumen penilaian tes tertulis 

yang berupa soal pilihan  ganda, 

isian,  jawaban singkat, benar-

salah, menjodohkan, dan 

uraianuntuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Pengetahuan. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

9,09% 

Membuat pedoman penskoran 

untuk instrumen uraianuntuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Pengetahuan. 

 

1 9,09% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Tes Lisan dan menyusun instrumen 

penilaian tes lisan berupa daftar 

3 27,27% 
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pertanyaan yang membutuhkan 

pemikiran mendalamuntuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Pengetahuan. 

 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Penugasan dan menyusun 

instrumen penilaian penugasan 

berupa pekerjaan rumah dan/atau 

projek yang dikerjakan secara 

individu atau kelompok sesuai 

dengan karakteristik tugasuntuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Pengetahuan. 

 

1 9,09% 

Merencanakan pelaksanaan 

pengukuran/ penilaian Kompetensi 

Keterampilan melalui perencanaan 

Teknik dan penyusunan Instrumen 

Penilaian 

KompetensiKeterampilan. 

 

2 18,18% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Kinerja dan menyusun instrumen 

dan rubrik penilaian kinerjauntuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Keterampilan. 

 

3 27,27% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Proyek dan menyusun instrumen 

dan rubrik penilaian proyekuntuk 

3 27,27% 
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pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Keterampilan. 

 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Portofolio dan menyusun 

instrumen dan rubrik penilaian 

portofoliountuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Keterampilan. 

 

2 18,18% 

3.  Pengelolaan 

Alokasi 

Waktu 

Mengestimasi alokasi waktu 

pembelajaran dengan 

pertimbangan jam pelajaran yang 

tersedia dan kompetensi yang 

harus dicapai. 

 

5 45,45% 

Mengorganisasi alokasi waktu 

pembelajaran untuk kegiatan 

pendahuluan. 

 

1 9,09% 

Mengorganisasi alokasi waktu 

pembelajaran untuk kegiatan inti. 

 

4 36,36% 

Mengorganisasi alokasi waktu 

pembelajaran untuk kegiatan 

penutup. 

 

1 9,09% 

4. Penggunaan 

Buku Teks 

Menganalisis keterkaitan antara 

standar kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan kompetensi 

1 9,09% 
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dasar dengan buku guru. 

 

Menganalisis keterkaitan antara 

standar kompetensi lulusan, 

kompetensi inti, dan kompetensi 

dasar dengan buku siswa. 

 

2 18,18% 

Menganalisis keterkaitan antara 

buku guru dan buku siswa. 

 

3 27,27% 

Menganalisis kesesuaian buku 

siswa dengan konsep kurikulum 

2013. 

 

5 45,45% 

5. Pengelolaan 

Kelas 

Menyesuaikan pengaturan  tempat 

duduk  peserta didik seduai dengan 

tujuan dan karakteristik model dan 

metode pembelajaran. 

 

2 18,18% 

Menyesuaikan materi pelajaran 

dengan kecepatan dan kemampuan 

belajar peserta didik. 

 

6 54,54% 

Menciptakan ketertiban, 

kedisiplinan, kenyamanan, dan 

keselamatan  dalam 

menyelenggarakan proses 

pembelajaran. 

 

2 18,18% 

Memberikan penguatan dan umpan 

balik terhadap respons dan hasil 

2 18,18% 
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belajar peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

Mendorong peserta didik untuk 

bertanya dan mengemukakan 

pendapat. 

 

3 27,27% 

Memulai dan mengakhiri proses 

pembelajaran sesuai dengan waktu  

yang dijadwalkan. 

 

2 18,18% 

6. Pelaksanaan 

Kegiatan 

Inti 

Menggunakan pendekatan saintifik 

dalam kegiatan inti. 

  

2 18,18% 

Menggunakan pendekatan 

pembelajaran penemuan (discovery 

inquiri) dalam kegiatan inti. 

 

4 36,36% 

Menggunakan pendekatan 

pembelajaran berbasis masalah 

(problem based learning) dalam 

kegiatan inti. 

 

3 27,27% 

Menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning) dalam 

kegiatan inti. 

 

4 36,36% 

Menggunakan media dan sumber 

belajar yang disesuaikan dengan 

 1 9,09% 
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materi pembelajaran. 

 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai 

Kompetensi Sikap sesuai dengan 

konsep Kurikulum 2013. 

 

4 36,36% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berorientasi pada 

tahapan pencapaian kompetensi 

yang menekankan pembentukan 

sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi 

menerima. 

 

3 

 

27,27% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berorientasi pada 

tahapan pencapaian kompetensi 

yang menekankan pembentukan 

sikap (karakter)yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi 

menjalankan. 

 

3 27,27% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berorientasi pada 

tahapan pencapaiankompetensi  

yang menekankan pembentukan 

sikap (karakter)yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi 

menghargai. 

 

2 18,18% 

Melaksanakan kegiatan 5 45,45% 
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pembelajaran berorientasi pada 

tahapan pencapaiankompetensi  

yang menekankan pembentukan 

sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi 

menghayati. 

 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berorientasi pada 

tahapan pencapaian kompetensi  

yang menekankan pembentukan 

sikap (karakter) yang mendorong 

siswa melakukan proses afeksi 

mengamalkan. 

 

6 54,54% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai 

Kompetensi Pengetahuan sesuai 

dengan konsep Kurikulum 2013. 

 

2 18,18% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas 

memahami. 

 

3 27,27% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas 

menerapkan. 

 

5 45,45% 
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Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas 

menganalisis. 

 

4 36,36% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas 

mengevaluasi. 

 

3 27,27% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

pengetahuan melalui aktivitas 

mencipta. 

 

7 63,63% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai 

Kompetensi Keterampilan sesuai 

dengan konsep Kurikulum 2013. 

 

3  27,27% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas 

mengamati. 

 

3 27,27% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

5 45,45% 
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keterampilan melalui aktivitas 

menanya. 

 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas 

mencoba. 

 

5 45,45% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas 

menalar. 

 

6 54,54% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas 

menyaji. 

 

6 54,54% 

Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang menekankan 

pencapaian kompetensi 

keterampilan melalui aktivitas 

mencipta. 

 

8 72,72% 

7. Pelaksanaan 

Kegiatan 

Penutup 

Melakukan refleksi bersama siswa 

baik secara individual maupun 

kelompok 

 

 2 18,18% 



202 
 

 
 

Menemukan dan mengemukakan 

kepada peserta didik manfaat 

langsung maupun tidak langsung 

dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

 

 1 9,09% 

Memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

 

 1 9,09% 

8. Perencanaan 

Penilaian 

Merencanakan pelaksanaan 

pengukuran/ penilaian Kompetensi 

Sikap melalui perencanaan Teknik 

dan penyusunan Instrumen 

Penilaian Kompetensi Sikap. 

 

4 36,36% 

Merencanakan Teknik 

PenilaianObservasi dan menyusun 

instrumen yang berupa 

LembarObservasi untuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

kompetensi sikap. 

 

4 36,36% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Diri dan menyusun instrumen yang 

berupa LembarPenilaian Diri untuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

kompetensi sikap. 

 

4 36,36% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Antar Peserta Didik dan menyusun 

instrumen yang berupa 

6 54,54% 
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LembarPenilaian Antar Peserta 

Didik untuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

kompetensi sikap. 

 

Merencanakanpenyusunan Jurnal 

yang berisi informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan peserta 

didik yang berkaitan dengan sikap 

dan perilaku dengan melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas 

peserta didik baik di dalam 

maupun di luar kelas untuk 

pelaksanaan pengukuran/penilaian 

Kompetensi Sikap. 

 

5 45,45% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Tes Lisan dan menyusun instrumen 

penilaian tes lisan berupa daftar 

pertanyaan yang membutuhkan 

pemikiran mendalamuntuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Pengetahuan. 

 

4 36,36% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Penugasan dan menyusun 

instrumen penilaian penugasan 

berupa pekerjaan rumah dan/atau 

projek yang dikerjakan secara 

individu atau kelompok sesuai 

dengan karakteristik tugasuntuk 

 2 18,18% 
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pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Pengetahuan. 

 

Merencanakan pelaksanaan 

pengukuran/ penilaian Kompetensi 

Keterampilan melalui perencanaan 

Teknik dan penyusunan Instrumen 

Penilaian Kompetensi 

Keterampilan. 

 

2 18,18% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Kinerja dan menyusun instrumen 

dan rubrik penilaian kinerjauntuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Keterampilan. 

 

 1 9,09% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Tes Praktik dan menyusun 

instrumen dan rubrik penilaian tes 

praktikuntuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Keterampilan. 

 

1 9,09% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Proyek dan menyusun instrumen 

dan rubrik penilaian proyekuntuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Keterampilan. 

 

3 27,27% 

Merencanakan Teknik Penilaian 

Portofolio dan menyusun 

instrumen dan rubrik penilaian 

 2 18,18% 
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portofoliountuk 

pelaksanaanpengukuran/ penilaian 

Kompetensi Keterampilan. 

 

9. Pelaksanaan 

Penilaian 

Melaksanakan pengukuran/ 

penilaian Kompetensi Sikap 

dengan menggunakan Teknik dan 

Instrumen Penilaian Kompetensi 

Sikap. 

 

7 63,63% 

Melaksanakan Teknik Penilaian 

Observasi dengan menggunakan 

instrumen yang berupa Lembar 

Observasi untuk 

pengukuran/penilaian Kompetensi 

Sikap. 

 

6 54,54% 

MelaksanakanTeknik Penilaian 

Diri dengan menggunakan 

instrumen yang berupa Lembar 

Penilaian Diri untuk 

pengukuran/penilaian Kompetensi 

Sikap. 

 

6 54,54% 

MelaksanakanTeknik Penilaian 

Antar Peserta Didik dengan 

menggunakaninstrumen yang 

berupa Lembar Penilaian Antar 

Peserta Didik untuk 

pengukuran/penilaian Kompetensi 

7 63,63% 
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Sikap. 

 

Melaksanakan penyusunan Jurnal 

yang berisi informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan peserta 

didik yang berkaitan dengan sikap 

dan perilaku dengan melakukan 

pengamatan terhadap aktivitas 

peserta didik baikdi dalam maupun 

di luar kelas untuk 

pengukuran/penilaian Kompetensi 

Sikap. 

 

6 54,54% 

MelaksanakanTeknik Penilaian 

Tes Lisan dengan menggunakan 

instrumen lisan untuk pengukuran/ 

penilaian Kompetensi 

Pengetahuan. 

 

4 36,36% 

MelaksanakanTeknik 

PenilaianPenugasan dengan 

menggunakan instrumen penilaian 

penugasan yang berupa pekerjaan 

rumah dan/atau projek yang 

dikerjakan secara individu atau 

kelompok sesuai dengan 

karakteristik tugas untuk 

pengukuran/ penilaian Kompetensi 

Pengetahuan. 

 

1 9.09% 

Melaksanakan pengukuran/ 3 27,27% 
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penilaian Kompetensi 

Keterampilan dengan 

menggunakan Teknik dan 

Instrumen Penilaian Kompetensi 

Keterampilan. 

 

MelaksanakanTeknik Penilaian 

Kinerja dengan mengunakan 

instrumen dan rubrik penilaian 

kinerja untuk pengukuran/ 

penilaian Kompetensi 

Keterampilan. 

 

5 45,45% 

MelaksanakanTeknik Penilaian 

Tes Praktik dengan mengunakan 

instrumen dan rubrik penilaian tes 

praktik untuk pengukuran/ 

penilaian Kompetensi 

Keterampilan. 

 

2 18,18% 

MelaksanakanTeknik Penilaian 

Proyek dengan mengunakan 

instrumen dan rubrik penilaian 

proyek untuk pengukuran/ 

penilaian Kompetensi 

Keterampilan. 

 

4 36,36% 

MelaksanakanTeknik Penilaian 

Portofolio dengan mengunakan 

instrumen dan rubrik penilaian 

portofolio untuk pengukuran/ 

4 36,36% 
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penilaian Kompetensi 

Keterampilan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nomor     : 2 

Kelas/Semester   : X/1 

Materi Pembelajaran     : Keanekaragaman Hayati 

Alokasi Waktu   : 6 × 45 menit  

Jumlah Pertemuan   : 2 kali 

 

A. Kompetensi Dasar 

3.2 Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia. 

 

4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman 

hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian 

berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang 

dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. 

 

B. Indikator 

3.2.1 Mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan 

ekosistem melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar.  

3.2.2 Mengemukakan tipe ekosistem pada keanekaragaman ekosistem 

dengan ciri-cirinya baik abiotik maupun biotik. 

3.2.3 Mengemukakan kekayaan flora dan fauna Indonesia. 

3.2.4 Menjelaskan penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. 

3.2.5 Mengaitkan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan fungsi dan 

manfaatnya. 

3.2.6 Menjelaskan plasma nutfah (sumber daya genetik).  

3.2.7 Menganalisis penyebab-penyebab menghilangnya keanekaragaman 

hayati. 

4.2.1 Melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci 

determinasi sederhana. 

4.2.2 Mengidentifikasi ancaman kelestarian berbagai hewan dan tumbuhan 

khas Indonesia, yang disusun dalam bentuk laporan kegiatan. 

4.2.3 Mengusulkan usaha-usaha pelestarian (konservasi) sumber daya alam 

hayati yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 Afektif 

1. Siswa dapat mengubah sikap dan perilakunya untuk senantiasa menjaga 

keanekaragaman hayati sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Siswa dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian 

keanekaragaman hayati.  

Kognitif 

1. Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, 

jenis, dan ekosistem melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar.  
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2. Siswa dapat mengemukakan tipe ekosistem pada keanekaragaman 

ekosistem dengan ciri-cirinya baik abiotik maupun biotik. 

3. Siswa dapat mengemukakan kekayaan flora dan fauna Indonesia. 

4. Siswa dapat menjelaskan penyebaran keanekaragaman hayati di 

Indonesia. 

5. Siswa dapat mengaitkan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan 

fungsi dan manfaatnya. 

6. Siswa dapat menjelaskan plasma nutfah (sumber daya genetik).  

7. Siswa dapat menganalisis penyebab-penyebab menghilangnya 

keanekaragaman hayati. 

Psikomotorik 

1. Siswa dapat melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan 

kunci determinasi sederhana. 

2. Siswa dapat mengidentifikasi ancaman kelestarian berbagai hewan dan 

tumbuhan khas Indonesia, yang disusun dalam bentuk laporan kegiatan. 

3. Siswa dapat mengusulkan usaha-usaha pelestarian (konservasi) sumber 

daya alam hayati yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media 

informasi, misalnya leaflet.  

 

D. Materi Pembelajaran  

1. Materi Fakta: Keanekaragaman hayati di bumi, misalnya sungai, 

perkebunan, laut, danau, dan hutan 

Hutan Semak Perkebunan 

Terumbu karang Laut Danau 

 

2. Materi Konsep 

 Tingkatan keanekaragaman hayati: keanekaragaman gen, 

keanekaragaman jenis (spesies), dan keanekaragaman ekosistem. 

 Tipe Ekosistem  

- Ekosistem perairan: air tawar dan air laut (laut dalam, terumbu 

karang, estuari/padang lamun/hutan mangrove, pantai pasir, dan 

pantai batu). 
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- Ekosistem darat: hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, 

hutan gugur, taiga, dan tundra. 

 Kekayaan flora dan fauna di Indonesia: rangking ke-1di dunia 

(mamalia, kupu-kupu), ke-3 (reptilia), ke-4 (burung), ke-5 (amfibia), 

ke-7 (tumbuhan berbunga). 

 Flora Indonesia termasuk kawasan Malesiana (Malaysia, Filipina, 

Indonesia, Papua Nugini). 

 Penyebaran fauna Indonesia: kawasan barat (gajah, badak, orang utan, 

dan banteng), peralihan (anoa, komodo, dan maleo), timur (kanguru, 

burung kasuari gelambir ganda, cendrawasih, dan buaya Irian).     

 Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati: sumber pangan, obat-

obatan, kosmetik, sandang, papan, aspek budaya. 

 Plasma nutfah: bagian tubuh tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang 

mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat.  

 Faktor menghilangnya keanekaragaman hayati: hilangnya habitat, 

pencemaran, perubahan iklim, eksploitasi, spesies pendatang, 

industrialisasi pertanian dan hutan. 

 Usaha Pelestarian 

Konservasi insitu: cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, 

taman hutan raya, taman laut. 

Konservasi eksitu: kebun raya, taman safari, kebun koleksi, kebun 

binatang.   

Cagar biosfer: kawasan terestrial dan pesisir yang melaksanakan 

konservasi biodiversitas melalui pemanfaatan ekosistem yang 

berkelanjutan. 

 Sistem klasifikasi makhluk hidup: sistem alamiah, artifisial (buatan), 

filogenetik, dan modern. 

 Tingkatan takson: kingdom/regnum, filum/divisio, classis (kelas), ordo 

(bangsa), familia (suku), genus (marga), spesies (jenis), varietas (ras). 

 Sistem tata nama makhluk hidup. 

3. Materi Prinsip 

 Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang cukup 

tinggi(megabiodiversitas). 

 Usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati secara insitu dan 

eksitu. 

4. MateriProsedural 

 Tingkat keanekaragaman hayati (tingkat gen, spesies, ekosistem). 

 Klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi 

 Praktik pembuatan media informasi (misalnya, leaflet) tentang usulan 

pelestarian hewan dan tumbuhan Indonesia yang terancam punah. 

 

E. Metode Pembelajaran:  

 Pembelajaran kolaboratif. 
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 Observasi 

 Eksperimen 

 Ekplorasi perputakaan/internet. 

 Diskusi kelompok 

 

F. Kegiatan Pembelajaran: 

1. Pertemuan ke-1 

a. Pendahuluan (15 menit) 

 Guru memberikan salam dan berdoa bersama (sebagai 

implementasi nilai religius). 

 Guru mengabsen, mengondisikan kelas dan pembiasaan (sebagai 

implementasi nilai disiplin). 

 Apersepsi: Menggali pemahaman siswa tentang pengertian 

keanekaragaman hayati (biodiversitas). 

 Memotivasi: Guru menunjukkan gambar/film video tentang 

berbagai macam keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai 

ciptaan Tuhan. Apa tema gambar/film video ini?  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

b. Kegiatan Inti (100 menit) 

 Guru mengajak murid untuk mengamati dan menganalisis 

gambar/film video tentang keanekaragaman hayati yang ada di 

Indonesia. 

 Siswa secara individu melakukan pengamatan terhadap 

gambar/film video secara cermat dan teliti. 

 Siswa dimotivasi/diberikan kesempatan menanya sebagai 

ungkapan rasa ingin tahu. 

 Siswa secara individual diminta untuk mengemukakan hasil 

analisisnya. 

 Siswa secara berkelompok mengembangkan hasil analisisnya dan 

berdiskusi tentang tingkatan keanekaragaman hayati, tipe 

ekosistem, fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. 

 Eksplorasi: Siswa melakukan observasi tingkat keanekaragaman 

hayati di lingkungan sekitar (misalnya, kebun, kolam, halaman 

sekolah). 

Praktik menggunakan kunci determinasi sederhana untuk 

mengklasifikasikan makhluk hidup (misalnya, tumbuh-tumbuhan). 

 Elaborasi: Pembelajaran kolaboratif(diskusi kelas dengan 

presentasi) tentangtingkatan keanekaragaman hayati, tipe 

ekosistem, fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. 

 Secara klasikal siswa menyepakati hasil pengembangan materi dari 

kelompok untuk menjadi kesimpulan utuh (secara demokratis). 

 Guru memberikan tambahan informasi sebagai penguatan atas 

kesimpulan siswa. 
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c. Penutup (20 menit) 

 Resume: Guru membimbing siswa menyimpulkan tentang 

keanekaragaman hayati. 

 Refleksi: Memberikan pertanyaan berkaitan dengan tingkat 

keanekaragaman hayati. 

 Tindak lanjut: Penugasan menjawab pertanyaan pada fitur buku 

teks. 

 Rencana pembelajaran selanjutnya: Keanekaragaman hayati 

Indonesia. 

 

2. Pertemuan ke-2 

a. Pendahuluan (15 menit) 

 Guru memberikan salam dan berdoa (sebagai implementasi nilai 

religius). 

 Guru mengabsen, mengondisikan kelas dan pembiasaan (sebagai 

implementasi nilai disiplin). 

 Apersepsi: Menggali pengetahuan  siswa tentang peringkat 

kekayaan flora dan fauna Indonesia di dunia. 

 Memotivasi: Guru menunjukkan gambar/film video tentang flora 

dan fauna Indonesia yang terancam punah.Apa tema gambar/film 

video ini? 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

b. Kegiatan Inti (100 menit) 

 Guru mengajak murid untuk mengamati dan menganalisis 

gambar/film video tentang flora dan fauna Indonesia yang 

terancam punah. 

 Siswa secara individu melakukan pengamatan terhadap 

gambar/film video. 

 Siswa dimotivasi/diberikan kesempatan menanya sebagai 

ungkapan rasa ingin tahu. 

 Siswa secara individual diminta untuk mengemukakan hasil 

analisisnya. 

 Eksplorasi: Siswa melakukan kajian pustaka/browsing di internet 

tentang penyebab  menghilangnya keanekaragaman hayati. 

 Elaborasi: Pembelajaran kolaboratif tentang kekayaan flora dan 

fauna  Indonesia, plasma nutfah, data flora dan fauna Indonesia 

yang terancam punah.  

 Siswa lainnya menanggapi, bertanya, atau menjawab pertanyaan 

dari teman lainnya untuk mendapat penilaian keaktifan.  

 Siswa membuat usulan/pesan pelestarian hewan dan tumbuhan 

Indonesia yang terancam punah melalui  media informasi, 

misalnya berbentuk leaflet.  
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 Guru mengkonfirmasi bila terjadi perbedaan pendapat tentang 

kekayaan flora dan fauna  Indonesia, plasma nutfah, data flora dan 

fauna Indonesia yang terancam punah dan usaha pelestariannya. 

 Secara klasikal siswa menyepakati hasil pengembangan materi 

untuk menjadi kesimpulan utuh (secara demokratis). 

 Guru memberikan tambahan informasi sebagai penguatan atas 

kesimpulan siswa, 

 

c. Penutup (20 menit) 

 Resume: Guru membimbing siswa menyimpulkan tentang 

kekayaan flora dan fauna  Indonesia, plasma nutfah, data flora dan 

fauna Indonesia yang terancam punah dan usaha pelestariannya.   

 Refleksi: memberikan kuis/pertanyaan berkaitan dengan kekayaan 

flora dan fauna  Indonesia, plasma nutfah, data flora dan fauna 

Indonesia yang terancam punah.  

 Tindak lanjut: Penugasan kepada siswa mengerjakan soal-soal 

latihan buku paket. 

 Rencana pembelajaran selanjutnya:Virus. 

 

G. Sumber Belajar/Alat/Bahan 

1. Sumber belajar: 

 Buku teks Biologi SMA/MA kelas X, Program peminatan 

kelompok Matematika dan Ilmu-ilmu Alam (MIA), Bab 2. 

2. Bahan Ajar: 

 Bahan presentasi,gambar-gambar/foto/film video, berita/informasi 

dari media massa. 

3. Alat: 

 Komputer/LCD, VCD/CD player, fasilitas internet (modem). 

 

H. Penilaian  

1. Kognitif 

a. Hasil jawaban latihan soal-soal (PR). 

b. Ulangan harian. 

Contoh soal:  

 Apakah perbedaan keanekaragaman hayati tingkat genetik, spesies, 

dan ekosistem? 

 Jelaskan perbedaan ciri abiotik dan biotik pada bioma sabana 

dengan padang rumput. 

 Indonesia merupakan negara dengan megabiodiversitas. Apa 

maksudnya? 

 Bagaimanakah pembagian kawasan penyebaran flora berdasarkan 

ketinggian di wilayah Indonesia? 
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2. Psikomotorik 

 Laporan tertulis hasil observasi ke suatu tipe ekosistem (misalnya 

kolam atau danau) untuk  mengamati dan mencatat  jenis organisme 

yang hidup di dalamnya. 

 Laporan tertulis praktikum klasifikasi makhluk hidup dengan 

menggunakan kunci determinasi sederhana. 

 Pembuatan media informasi (misalnya, leaflet) tentang usulan 

pelestarian hewan dan tumbuhan Indonesia yang terancam punah. 

 

3. Afektif 
Pengamatan sikap dan perilaku saat belajar di kelas, melakukan observasi 

ke suatu tipe ekosistem, dan praktikum klasifikasi makhluk hidup. 
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INSTRUMEN PENILAIAN KEGIATAN OBSERVASI/PRAKTIK 

 

Indikator: 

Mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem 

melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar.  

 

Aspek penilaian : Psikomotorik 

Judul kegiatan : Tingkat Keanekaragaman Hayati 

Tanggal Penilaian : 

Kelas : 

  

No

. 

Nama 

Siswa 

Aspek yang dinilai 

Skor Nilai 
Kesesuaian 

pelaksanaan 

dengan cara 

kerja 

Inisiatif 

dalam 

bekerja 

Kontribusi 

dalam 

teman 

kelompok 

Hasil 

laporan 

tertulis 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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Indikator: 

Melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan kunci determinasi 

sederhana. 

 

Aspek penilaian : Psikomotorik 

Judul kegiatan : Klasifikasi makhluk hidup 

Tanggal Penilaian : 

Kelas : 

 

No

. 

Nama 

Siswa 

Aspek yang dinilai 

Sko

r 
Nilai Persiap

an 

bahan 

Kesesuaia

n 

pelaksana

an dengan 

cara kerja 

Inisiati

f 

dalam 

bekerj

a 

Kontribu

si dalam 

teman 

kelompok 

Kerapiha

n, 

kebersiha

n tempat 

bekerja 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
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Indikator: 

Mengusulkan usaha-usaha pelestarian (konservasi) sumber daya alam hayati 

yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi, misalnya 

leaflet.  

 

Aspek penilaian : Psikomotorik 

Judul kegiatan : Pembuatan media informasi (leaflet) usaha-usaha 

pelestarian sumber daya alam hayati. 

Tanggal Penilaian : 

Kelas : 

  

No

. 

Nama 

Siswa 

Kelompo

k 

Aspek yang dinilai dalam leaflet 

Sko

r 

Nil

ai 

Kesesuaia

n isi 

dengan 

tema 

Model/Bent

uk/Perpadu

an warna 

Susuna

n 

Kalima

t 

Ketepatan 

waktu 

penyelesai

an 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
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Mengetahui,                 Pabelan , … Juli 2014 

Kepala SMA Negeri 1 Pabelan                   Guru Mata Pelajaran Biologi, 

 

 

Muhammad Sahli, S.Pd                                              A Syauqi Mahananto 

NIP 196701191994031003                                        NIP197207011998021004 
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DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

No. Dokumentasi 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 1 

Ungaran. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 2 Ungaran, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 2 

Ungaran. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Bergas, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 1 

Bergas. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 1 

Ambarawa. 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Tuntang, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 1 

Tuntang. 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Bringin, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 1 

Bringin. 
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Pabelan, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 1 

Pabelan. 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Suruh, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 1 

Suruh. 
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9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Susukan, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 1 

Susukan. 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 1 

Tengaran. 
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11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Getasan, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Kuesioner dan 

Metode Wawancara terhadap salah satu Responden di SMA Negeri 1 

Getasan. 
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No. Dokumentasi 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Observasi 

terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh salah satu 

Responden di SMA Negeri 1 Ungaran. 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Observasi 

terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh salah satu 

Responden di SMA Negeri 1 Ambarawa. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Penelitian : SMA Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang. 

Keterangan : Pengambilan data penelitian dengan Metode Observasi 

terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh salah satu 

Responden di SMA Negeri 1 Tengaran. 
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INSTRUMEN  

(KUESIONER) 

 

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS HAMBATAN GURU BIOLOGI 

KELAS X 

DALAM IMPLEMENTASI STANDAR PROSES DAN STANDAR 

PENILAIAN KURIKULUM 2013  

DI SMA NEGERI SE KABUPATEN SEMARANG 

 

 

 

     Peneliti  : Candra Widyasmoro  

     NIM  : 4401408021 

     Prodi  : Pendidikan Biologi 

     Jurusan  : Biologi 

     Fakultas  : MIPA 

 

 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 
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SURAT PENGANTAR KUESIONER 

  

Kepada Yth. Bapak/ Ibu Guru Mata Pelajaran Biologi 

Di tempat  

Dengan hormat,  

Bersama ini saya, 

Nama  :  Candra Widyasmoro 

NIM  :  4401408021 

Pekerjaan  : Mahasiswa Program Strata Satu Pendidikan Biologi 

Universtitas  Negeri Semarang 

Dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian 

pendidikan pada Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, bersama surat ini 

memberitahukan bahwa saya sedang melaksanakan penelitian dengan judul; 

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS HAMBATAN GURU BIOLOGI  

DALAM IMPLEMENTASI STANDAR PROSES KURIKULUM 2013  

DI SMA SE KABUPATEN SEMARANG 

Sehubungan dengan itu, saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu, untuk mengisi 

kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu saya sampaikan bahwa 

hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan tidak akan 

berpengaruh pada status Bapak/ Ibu sebagai Guru Mata Pelajaran Biologi yang 

pada saat sedang bekerja sebagai tenaga pengajar.  

Bantuan dari Bapak/ Ibu untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-

jujurnya, secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk 

itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.  

 Semarang, 29 Agustus 2014 

 Peneliti, 

 

 Candra Widyasmoro  

 NIM. 4401408021 
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PETUNJUK PENGISISAN 

 

1. Isilah identitas Bapak/ Ibu pada lembar yang telah disediakan. 

2. Kuesioner ini berisi sejumlah pernyataan yang menjadi indikator 

kemungkinan hambatan dalam implementasi Standar Proses Kurikulum 

2013 dan Standar Penilaian Kurikulum 2013. 

3. Setiap kolom dalam tabel berisi nomor, hambatan guru, fakta (memiliki 

hambatan/ tidak memiliki hambatan), dan keterangan. 

4. Hambatan dalam implementasi Standar Proses Kurikulum 2013 dan 

Standar Penilaian Kurikulum 2013 meliputi: 

I. Hambatan dalam perencanaan pembelajaran. 

A. Hambatan dalam menyusun silabus pembelajaran. 

B. Hambatan dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pemebalajaran. 

II. Hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

A. Hambatan dalam menentukan alokasi waktu pembelajaran. 

B. Hambatan dalam menggunakan buku teks pemebelajaran. 

C. Hambatan dalam mengelola kelas. 

D. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan pendahuluan. 

E. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan inti. 

F. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan penutup. 

III. Hambatan dalam penilaian proses dan hasil pembelajaran. 

A. Hambatan dalam merencanakan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran. 

B. Hambatan dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran. 

5. Mohon dibaca dengan saksama setiap poin hambatan dalam kolom 

hambatan guru. 

6. Berilah tanda centang (√) pada kolom memiliki hambatan apabila 

Bapak/ Ibu merasa memiliki hambatan, atau beri tanda centang (√) pada 
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kolom tidak memiliki hambatan bila Bapak/ Ibu merasa tidak memiliki 

hambatan. 

7. Isilah kolom keterangan berisi penjelasan baik apabila memiliki 

hambatan maupun tidak memiliki hambatan. 
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KISI-KISI INSTRUMEN KUESIONER  

HAMBATAN GURU BIOLOGI KELAS X 

DALAM IMPLEMENTASI  

STANDAR PROSES DAN STANDAR PENILAIAN KURIKULUM 2013 

DI SMA NEGERI SE KABUPATEN SEMARANG 

 

Variabel Sub-variabel Indikator Sub-indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hambatan. 

Hambatan dalam 

perencanaan 

pembelajaran. 

Desain 

Pembelajaran. 

A. Silabus. 

B. RPP. 

 

 

 

Hambatan dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

 

Persyaratan. 

A. Alokasi Waktu. 

B. Buku Teks. 

C. Pengelolaan Kelas. 

 

 

Pelaksanaan. 

D. Kegiatan 

Pendahuluan. 

E. Kegiatan Inti. 

F. Kegiatan Penutup. 

Hambatan dalam 

penilaian 

pembelajaran. 

 A. Perencanaan 

Penilaian. 

B. Pelaksanaan 

Penilaian. 
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