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ABSTRAK 

 

Lestari, Meylinda Dwi. 2015. Analisis Kemampuan Guru Biologi SMA di 

Kota Semarang dalam Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Berdasarkan Kurikulum 2013. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas 

Negeri Semarang. Sri Sukaesih, S.Pd., M.Pd. 

 

Hasil observasi awal menunjukkan semua guru biologi kelas X di enam 

sekolah pilot of project Kurikulum 2013 di kota Semarang menyatakan mampu 

membuat RPP Kurikulum 2013, tetapi pernyataan guru belum dapat dipastikan 

kebenarannya karena belum dilakukan analisis terhadap RPP guru. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan guru biologi kelas X di sekolah 

pilot of project Kurikulum 2013 di kota Semarang dalam membuat RPP 

Kurikulum 2013 meliputi kesesuaian RPP, pemahaman terhadap RPP, dan 

kendala dalam membuat RPP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Sumber data penelitian ini adalah RPP dan guru biologi kelas X. Metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis 

data menggunakan deskriptif persentase dan model Miles & Huberman. Uji 

keabsahan data menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan 

konfirmabilitas. Hasil analisis kesesuaian RPP keenam guru biologi kelas X 

menunjukkan terdapat dua guru dengan kriteria RPP sesuai dan empat guru 

dengan kriteria RPP kurang sesuai. Berdasarkan tiga puluh RPP yang dianalisis 

masih ditemukan ketidaksesuaian. Hasil pemahaman keenam guru terhadap RPP 

Kurikulum 2013 menunjukkan hasil yang kurang baik. Hasil kemampuan keenam 

guru dalam membuat RPP Kurikulum 2013 tergolong kurang mampu. Hasil 

kendala guru dalam membuat RPP menunjukkan terdapat lima guru yang 

mengalami kendala dalam mengkonversi nilai. Simpulan penelitian ini adalah 

rata-rata RPP guru biologi kelas X berada pada kriteria sesuai dan kurang sesuai, 

pemahaman keenam guru terhadap RPP Kurikulum 2013 tergolong kurang baik, 

kemampuan keenam guru dalam membuat RPP Kurikulum 2013 tergolong kurang 

mampu, dan guru mengalami kendala dalam mengkonversi nilai. 

 

Kata kunci: kemampuan guru, kurikulum 2013, RPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Analisis Kemampuan Guru Biologi SMA di Kota Semarang dalam 

Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berdasarkan Kurikulum 

2013”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan Biologi di Jurusan Biologi FMIPA UNNES. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa 

adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, 

penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menyelesaikan studi strata 1 di jurusan Biologi FMIPA 

UNNES. 

2. Dekan FMIPA Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin 

untuk melaksanakan penelitian. 

3. Ketua Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang yang telah 

membantu dalam hal administrasi penyusunan skripsi ini. 

4. Sri Sukaesih, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Dr. Retno Sri Iswari, S.U., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan 

arahan dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.  

6. Dr. Yustinus Ulung A., M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah 

memberikan arahan dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. 

7. Drs. Krispinus Kedati Pukan, M.Si., selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.  

8. Bapak dan Ibu dosen jurusan Biologi FMIPA UNNES yang telah memberi 

ilmu dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan. 

9. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA N 1, 

SMA N 2, SMA N 5, SMA N 7, SMA N 13, dan SMA Kesatrian 2 Semarang 



vi 
 

vi 

 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di 

sekolah masing-masing. 

10. Anis Sofia Novirita, S.Si. selaku guru biologi SMA N 1 Semarang yang telah 

bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 

11. Nur Cholis, S.Pd. selaku guru biologi SMA N 2 Semarang yang telah bersedia 

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 

12. Suprihationo, S.Pd., M.Si. selaku guru biologi SMA N 5 Semarang yang telah 

bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 

13. Drs. H. Budi Santoso selaku guru biologi SMA N 7 Semarang yang telah 

bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 

14. Yani Nurhayati, S.Tp. selaku guru biologi SMA N 13 Semarang yang telah 

bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. 

15. Undang Lukman Hakim, S.Pd. selaku guru biologi SMA Kesatrian 2 

Semarang yang telah bersedia membantu penulis dalam melaksanakan 

penelitian. 

16. Kedua orang tua penulis: Bapak Rochman dan Ibu Sri Sumartini, kakak 

penulis: Vera Nurma Yunita, dan adik penulis: Adi Tri Mulyana, Catur Heri 

Prayitna, Anggara Cahya Saputra yang selalu memberikan doa dan dukungan. 

17. Sahabat-sahabat penulis: Sekar, Sinta Ayuningrum, Mayalicha, Indarti, Ika 

Sofi, Elsa, Kurniasih, Evi yang selalu memberikan doa dan dukungan. 

18. Teman-teman rombel 3 Pendidikan Biologi 2010 yang telah memberikan 

saran, doa, dan dukungan. 

19. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulis selama penelitian dan 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Semarang,    Agustus 2015 

 

 

Penulis  



vii 
 

vii 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................        i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..........................................................       ii 

PENGESAHAN ...............................................................................................      iii 

ABSTRAK .......................................................................................................      iv 

KATA PENGANTAR .....................................................................................       v 

DAFTAR ISI ....................................................................................................     vii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................      ix 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................       x 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................       1 

B. Fokus Penelitian ....................................................................................       2 

C. Rumusan Masalah .................................................................................       3 

D. Penegasan Istilah ...................................................................................       3 

E. Tujuan Penelitian ...................................................................................       4 

F. Manfaat Penelitian .................................................................................       5 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kemampuan Guru Menyusun RPP .......................................................       6 

B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)     

1. Pengertian dan Peranan RPP ...........................................................       7 

2. Pedoman dan Prinsip Pengembangan RPP Kurikulum 2013 ..........       8 

3. Komponen-Komponen RPP Kurikulum 2013 ................................       9 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian ............................................................................     14 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................     14 

C. Sumber Data ..........................................................................................     14 



viii 
 

viii 

 

D. Prosedur Penelitian ................................................................................     15 

E. Metode Pengumpulan Data ...................................................................     19 

F. Metode Analisis Data ............................................................................     20 

G. Uji Keabsahan Data ...............................................................................     20 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian .....................................................................................     22 

B. Pembahasan ...........................................................................................     39 

 

BAB V SMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan ................................................................................................     53 

B. Saran ......................................................................................................     53 

 

DAFTAR PUSTAKA  .....................................................................................     54 

LAMPIRAN .....................................................................................................     57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ix 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                            Halaman 

Tabel 1 Sekolah sebagai sumber data ............................................................      15 

Tabel 2 Indikator kriteria kesesuaian RPP guru biologi kelas X ...................      18 

Tabel 3 Indikator kriteria pemahaman guru biologi kelas X terhadap RPP 

Kurikulum 2013 ................................................................................      18 

Tabel 4 Indikator kriteria kemampuan guru biologi kelas X dalam 

membuat RPP Kurikulum 2013 ........................................................      19 

Tabel 5 Hasil analisis kesesuaian RPP guru biologi kelas X .........................      22 

Tabel 6 Hasil pemahaman guru biologi kelas X terhadap RPP Kurikulum 

2013 ...................................................................................................      33 

Tabel 7 Kendala guru biologi Kelas X dalam membuat RPP Kurikulum 

2013 ...................................................................................................      38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

x 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                Halaman 

Lampiran 1 Silabus mata pelajaran biologi kelas X semester 1 ..................      57 

Lampiran 2 Contoh RPP guru biologi kelas X yang sesuai ........................      68 

Lampiran 3 Contoh RPP guru biologi kelas X yang kurang sesuai ............      77 

Lampiran 4 Contoh RPP guru biologi kelas X yang tidak sesuai ...............      92 

Lampiran 5 Permendikbud nomor 65 tahun 2013 .......................................      98 

Lampiran 6 Permendikbud nomor 81A tahun 2013 ....................................    105 

Lampiran 7 Kisi-kisi pedoman analisis RPP ...............................................    119 

Lampiran 8 Rubrik penskoran analisis RPP ................................................    120 

Lampiran 9 Contoh hasil analisis RPP guru biologi kelas X yang sesuai ...    124 

Lampiran 10 Contoh hasil analisis RPP guru biologi kelas X yang kurang 

sesuai ........................................................................................    126 

Lampiran 11 Contoh hasil analisis RPP guru biologi kelas X yang tidak 

sesuai ........................................................................................    128 

Lampiran 12 Rekapitulasi hasil analisis RPP guru biologi kelas X ..............    130 

Lampiran 13 Tabulasi data hasil analisis RPP guru biologi kelas X .............    132 

Lampiran 14 Kisi-kisi wawancara pemahaman guru terhadap RPP 

Kurikulum 2013 .......................................................................    133 

Lampiran 15 Rubrik penskoran wawancara pemahaman guru terhadap 

RPP Kurikulum 2013 ...............................................................    134 

Lampiran 16 Contoh hasil wawancara pemahaman guru biologi kelas X 

terhadap RPP Kurikulum 2013 ................................................    137 

Lampiran 17 Tabulasi data hasil wawancara pemahaman guru biologi 

kelas X terhadap RPP Kurikulum 2013 ...................................    140 

Lampiran 18 Tabulasi data hasil kemampuan guru biologi kelas X dalam 

membuat RPP Kurikulum 2013 ...............................................    141 

Lampiran 19 Kisi-kisi wawancara kendala guru dalam membuat RPP 

Kurikulum 2013 .......................................................................    142 

Lampiran 20 Rekapitulasi hasil wawancara kendala guru biologi kelas X 

dalam membuat RPP Kurikulum 2013 ....................................    143 

Lampiran 21 Surat keputusan dosen pembimbing skripsi .............................    144 

Lampiran 22 Surat izin penelitian dari fakultas .............................................    145 



xi 
 

xi 

 

Lampiran 23 Surat izin penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ...    146 

Lampiran 24 Surat keterangan telah melakukan penelitian ...........................    147 

Lampiran 25 Foto kegiatan wawancara dengan guru ....................................    152 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun ajaran 2013/2014, Pemerintah memberlakukan Kurikulum baru 

yang disebut Kurikulum 2013 pada sekolah-sekolah tertentu. Perubahan 

kurikulum ini dilakukan untuk memberbaiki dan meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan 

tersebut tidak cukup dengan perubahan kurikulum baik struktur maupun prosedur 

perumusannya. Perubahan kurikulum akan lebih bermakna apabila diikuti 

perubahan praktik pembelajaran oleh guru. Asriati (2009) berpendapat bahwa 

guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum, karena guru yang 

akan berhadapan langsung dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran diawali dengan perencanaan yang 

matang (Putu et al. 2013). Perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan baik 

merupakan setengah dari suatu keberhasilan yang sudah dapat tercapai, tinggal 

setengahnya lagi pada pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran 

dirancang dalam bentuk silabus dan RPP. Setiap guru wajib menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan efisien (Permendikbud nomor 65 tahun 2013). 

Penyusunan RPP yang lengkap dan sistematis memerlukan kemampuan yang baik 

bagi setiap guru. Mahesa et al. (2013) menyatakan bahwa kemampuan menyusun 

rencana pembelajaran bagi seorang guru sangat diperlukan guna keberhasilan 

proses pembelajaran. 

Hasil wawancara dengan guru biologi kelas X di enam sekolah pilot of 

project Kurikulum 2013, yaitu SMA N 2, SMA N 5, SMA N 7, SMA N 13, SMA 

Kesatrian 1, dan SMA Kesatrian 2 pada Februari hingga Maret tahun 2014 

menunjukkan semua guru biologi kelas X menyatakan mampu membuat RPP 

Kurikulum 2013, tetapi pernyataan guru tersebut belum dapat dipastikan 

kebenarannya karena belum dilakukan analisis terhadap RPP guru. Beberapa guru 

juga menyatakan mengalami kesulitan dalam membuat RPP terutama pada 
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perumusan tujuan pembelajaran dan pembuatan penilaian. Format RPP Kurikulum 

2013 juga masih berubah-ubah sehingga membingungkan para guru. 

Pemerintah telah menyusun pedoman pengembangan RPP yang tercantum 

pada Permendikbud nomor 65 dan 81A tahun 2013 untuk memudahkan guru 

dalam membuat RPP Kurikulum 2013. Pada Permendikbud tersebut terdapat 

penjelasan tentang pengertian, komponen, sistematika, manfaat, prinsip-prinsip 

penyusunan, dan langkah-langkah penyusunan RPP, tetapi hasil wawancara 

dengan guru biologi kelas X menunjukkan banyak guru yang belum mengetahui 

kedua Permendikbud tersebut. Pedoman yang digunakan guru dalam membuat 

RPP berupa silabus dan RPP milik guru matematika, bahasa Indonesia, dan 

sejarah, sehingga RPP guru belum dapat dipastikan kesesuaiannya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang 

analisis kemampuan guru biologi kelas X dalam membuat RPP berdasarkan 

Kurikulum 2013. Harapannya, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah 

dalam melakukan evaluasi untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan 

pembuatan RPP Kurikulum 2013.  

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah: 

1. Kesesuaian RPP guru biologi kelas X di sekolah pilot of project Kurikulum 

2013 di kota Semarang dengan pedoman pengembangan RPP pada 

Permendikbud nomor 65 dan 81A tahun 2013. Aspek RPP yang diteliti 

meliputi kelengkapan komponen RPP, kesesuaian perumusan tujuan 

pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian materi pembelajaran, pemilihan 

media dan sumber belajar, perencanaan skenario kegiatan pembelajaran, 

pengaturan alokasi waktu kegiatan pembelajaran, perencanaan prosedur, jenis, 

dan alat penilaian. 

2. Pemahaman guru biologi kelas X di sekolah pilot of project Kurikulum 2013 di 

kota Semarang terhadap RPP Kurikulum 2013. Aspek pemahaman terhadap 

RPP yang diteliti meliputi pemahaman terhadap pedoman pembuatan RPP, 

fungsi RPP, prinsip-prinsip pembuatan RPP, aspek-aspek yang diperhatikan 
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dalam merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun materi pembelajaran, 

memilih media, sumber, dan metode pembelajaran, menentukan alokasi waktu 

pada tiap KD, dan membuat penilaian. 

3. Kendala guru biologi kelas X di sekolah pilot of project Kurikulum 2013 di 

kota Semarang dalam membuat RPP Kurikulum 2013. Aspek kendala yang 

diteliti meliputi kendala dalam merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun 

materi pembelajaran, memilih media, sumber, dan metode pembelajaran, 

menyusun langkah-langkah pembelajaran, menentukan alokasi waktu pada tiap 

KD, dan membuat penilaian. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kesesuaian RPP guru biologi kelas X di sekolah pilot of project 

Kurikulum 2013 di kota Semarang dengan pedoman pengembangan RPP pada 

Permendikbud nomor 65 dan 81A tahun 2013? 

2. Bagaimana pemahaman guru biologi kelas X di sekolah pilot of project 

Kurikulum 2013 di kota Semarang terhadap RPP Kurikulum 2013? 

3. Kendala apa saja yang dialami guru biologi kelas X di sekolah pilot of project 

Kurikulum 2013 di kota Semarang dalam membuat RPP Kurikulum 2013? 

 

D. Penegasan Istilah 

1. Kemampuan Guru Membuat RPP 

Kemampuan guru pada penelitian ini pada hakekatnya sama dengan 

kompetensi guru. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan (UU nomor 14 tahun 2005). Kompetensi yang wajib 

dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Kemampuan guru membuat RPP merupakan bagian dari kompetensi pedagogik.  

Kemampuan guru membuat RPP yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

kesesuaian RPP dan pemahaman guru terhadap RPP Kurikulum 2013. Kesesuaian 

RPP yang dimaksud pada penelitian ini adalah kelengkapan komponen RPP, 
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kesesuaian perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian 

materi pembelajaran, pemilihan media dan sumber belajar, perencanaan skenario 

kegiatan pembelajaran, pengaturan alokasi waktu kegiatan pembelajaran, 

perencanaan prosedur, jenis, dan alat penilaian. Pemahaman terhadap RPP 

Kurikulum 2013 yang dimaksud pada penelitian ini adalah pemahaman guru 

terhadap pedoman pembuatan RPP, fungsi RPP, prinsip-prinsip pembuatan RPP, 

aspek-aspek yang diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, 

menyusun materi pembelajaran, memilih media, sumber, dan metode 

pembelajaran, menentukan alokasi waktu pada tiap KD, dan membuat penilaian.  

 

2. Rencana Pelakasanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang 

dikembangkan secara rinci dengan mengacu pada silabus (Permendikbud nomor 

81A tahun 2013). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang diteliti adalah RPP 

biologi kelas X semester 1 tahun ajaran 2013/2014 untuk KD 3.1 sampai KD 3.5 

dengan materi pokok: a) ruang lingkup biologi, metode ilmiah, prinsip 

keselamatan kerja, b) keanekaragaman hayati, c) virus, d) archaebacteria dan 

eubacteria, e) protista.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kesesuaian RPP guru biologi kelas X di sekolah pilot of project 

Kurikulum 2013 di kota Semarang dengan pedoman pengembangan RPP pada 

Permendikbud nomor 65 dan 81A tahun 2013. 

2. Mendeskripsikan pemahaman guru biologi kelas X di sekolah pilot of project 

Kurikulum 2013 di kota Semarang terhadap RPP Kurikulum 2013. 

3. Menjelaskan kendala-kendala yang dialami guru biologi kelas X di sekolah 

pilot of project Kurikulum 2013 di kota Semarang dalam membuat RPP 

Kurikulum 2013. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Dinas Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan mampu membantu Dinas Pendidikan dalam 

mengevaluasi kemampuan guru biologi kelas X di sekolah pilot of project 

Kurikulum 2013 di kota Semarang dalam membuat RPP Kurikulum 2013 

sehingga jika terjadi kesalahan maupun kekurangan dapat segera dilakukan 

perbaikan. 

2. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada Kepala 

Sekolah mengenai kinerja guru dalam menerapkan Kurikulum 2013 khususnya 

dalam membuat RPP sehingga jika terjadi kesalahan maupun kekurangan dapat 

segera dilakukan perbaikan.  

3. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada guru yang 

diteliti mengenai kemampuannya dalam membuat RPP sehingga dapat dijadikan 

bahan evaluasi untuk penyempurnaan. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi peneliti 

tentang kualitas RPP yang dibuat guru biologi kelas X di kota Semarang sehingga 

dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka mempersiapkan diri menjadi guru 

profesional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Guru Menyusun RPP 

Kemampuan pada penelitian ini sama dengan kompetensi. Kompetensi guru 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya 

(UU nomor 14 tahun 2005). Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik, oleh sebab itu setiap guru wajib memiliki kompetensi 

untuk menjalankan profesinya. Selvi (2010) juga berpendapat bahwa guru 

bertanggung jawab dalam menjalankan sistem pendidikan dan mereka perlu 

memiliki kompetensi yang kuat dan efisien. Kompetensi yang harus dimiliki guru 

yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi (Permendiknas nomor 74 tahun 2008). 

Kompetesi pedagogik dijabarkan lagi menjadi beberapa kemampuan yang 

harus dikuasai guru, salah satunya adalah kemampuan menyusun perencanaan 

pembelajaran. Kemampuan menyusun rencana pembelajaran bagi seorang guru 

sangat diperlukan guna keberhasilan proses pembelajaran (Mahesa et al. 2013). 

Kemampuan merencanakan pembelajaran dan mendesain kurikulum bagi guru di 

Inggris menjadi standar kualifikasi untuk memperoleh gelar guru profesional 

(John 2006). Sementara di Indonesia, kemampuan membuat rencana pembelajaran 

dalam hal ini adalah RPP menjadi salah satu penilaian kinerja guru dalam 

kegiatan supervisi. Hasil supervisi akademik tersebut sebagai sumber informasi 

untuk mengembangkan profesionalisme guru (Hasan 2011).  

Menurut Trianto & Tutik (2007), kemampuan guru membuat RPP dibagi 

menjadi lima aspek yaitu kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran, memilih 

dan mengorganisasikan materi ajar, memilih sumber belajar dan media 

pembelajaran, merencanakan skenario kegiatan pembelajaran, dan merencanakan 

prosedur, jenis, dan alat penilaian. Selain itu, pemahaman tentang kurikulum juga 

sangat diperlukan dalam penyusunan RPP. Wiyana et al. (2013) menyatakan 
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pengetahuan tentang kurikulum dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

kemampuan guru dalam membuat RPP. 

 

B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

1. Pengertian dan Peranan RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang 

dikembangkan secara rinci dengan mengacu pada silabus (Permendikbud nomor 

81A tahun 2013). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menjadi pedoman guru 

dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, maupun di 

lapangan untuk setiap KD (Mailani 2014). Pada Kurikulum 2013, silabus sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tugas guru hanya mengembangkannya ke 

dalam RPP. Sekolah yang mempunyai kemampuan mandiri dapat menyusun 

silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya setelah mendapat persetujuan 

dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus dikembangkan dengan baik 

karena RPP merupakan elemen penting yang menentukan apakah tujuan dari 

kurikulum dapat terlaksana dengan baik atau tidak (Wiyana et al. 2013). 

Sinkronisasi antara silabus, RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil 

pembelajaran juga sangat perlu diperhatikan karena komponen-komponen tersebut 

saling bertautan dan mempunyai keterikatan yang menentukan apakah kurikulum 

telah berjalan dengan baik atau belum. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran memiliki banyak manfaat. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran menjadikan kegiatan pembelajaran berjalan sistematis 

dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, tanpa RPP kegiatan pembelajaran 

biasanya tidak terarah, sehingga menyebabkan ada KD yang tidak tersampaikan 

(Chui Mi 2010). Menurut Arabshashi et al. (2003), RPP membantu guru dalam 

mencapai kesuksesan pendidikan, sebagai alur dalam mengajar, memberikan 

gambaran bagi guru jika terdapat permasalahan yang kemungkinan muncul pada 

saat pembelajaran, dan memudahkan guru dalam melakukan kegiatan evaluasi 

pembelajaran. RPP juga sebagai alat untuk mengetahui tingkat profesionalitas 

guru (Kurniawan 2011). 
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Setiap guru wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis 

(Permendikbud nomor 65 tahun 2013). Pengembangan RPP dapat dilakukan 

secara mandiri atau berkelompok. Guru yang mengembangkan RPP secara 

mandiri atau bersama-sama melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) 

dalam suatu sekolah disupervisi kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk 

oleh kepala sekolah, sementara guru yang mengembangkan RPP secara 

berkelompok melalui MGMP antarsekolah atau antarwilayah disupervisi oleh 

pengawas atau dinas pendidikan (Permendikbud nomor 81A tahun 2013). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran juga harus direvisi sesuai dengan kebutuhan 

(Mardiah et al. 2013). Kartowagiran (2011) menyatakan kegiatan merevisi RPP 

sangat diperlukan untuk menjaga kemutakhiran dan relevansi RPP. 

 

2. Pedoman dan Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP Kurikulum 2013 

Pemerintah telah menyusun pedoman pengembangan RPP untuk 

memudahkan guru dalam membuat RPP Kurikulum 2013. Pedoman tersebut 

tertera pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum. Pedoman pengembangan RPP pada 

Permendikbud nomor 65 tahun 2013 terdapat pada bagian perencanaan 

pembelajaran yang berisi penjelasan tentang pengertian, komponen, dan prinsip-

prinsip pengembangan RPP. Pedoman pengembangan RPP pada Permendikbud 

nomor 81A tahun 2013 terdapat pada lampiran 4 tentang pedoman umum 

pembelajaran. Pedoman pengembangan RPP tersebut berisi penjelasan tentang 

hakikat, prinsip-prinsip pengembangan, komponen, sistematika, dan aturan 

pembuatan setiap komponen RPP.  

Pada 2 Juli 2014, Pemerintah menetapkan pedoman pengembangan RPP 

yang terdapat pada Permendikbud nomor 59 tahun 2014. Pedoman pengembangan 

RPP pada Permendikbud nomor 59 tahun 2014 ini sudah difokuskan untuk setiap 

mata pelajaran, sementara pada Permendikbud nomor 65 dan 81A tahun 2013 

masih bersifat umum. Berdasarkan isinya, tidak terdapat perbedaan antara 
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komponen, sistematika, dan prinsip pengembangan RPP pada Permendikbud 

nomor 59 tahun 2014 dengan Permendikbud nomor 65 dan 81A tahun 2013.  

Pada 3 Oktober 2014, Pemerintah telah menetapkan pedoman 

pengembangan RPP terbaru yang terdapat pada Permendikbud nomor 103 tahun 

2014. Perubahan yang terjadi pada aturan pembuatan RPP pada Permendikbud 

nomor 103 tahun 2014 yaitu tidak terdapat tujuan dan metode pembelajaran, 

indikator dirumuskan untuk KD pada KI-1 sampai KI-4, dan kegiatan saintifik 

(5M) tidak harus muncul dalam satu pertemuan. 

Berbagai prinsip harus diperhatikan dalam membuat RPP Kurikulum 2013. 

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat RPP yaitu disusun 

berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional, memperhatikan 

kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, 

latar belakang dan lingkungan peserta didik, berpusat pada peserta didik, 

mengembangkan budaya membaca dan menulis, memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remidi, adanya 

keterkaitan dan keterpaduan antara komponen-komponen RPP, menerapkan 

teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif 

sesuai dengan situasi dan kondisi (Permendikbud nomor 81A tahun 2013).  

 

3. Komponen-Komponen RPP Kurikulum 2013 

Komponen RPP paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian (Permendikbud nomor 81A 

tahun 2013). Komponen RPP yang lengkap menurut Permendikbud nomor 65 

tahun 2013 terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan 

semester, materi pokok, alokasi waktu, KD, indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian.  

Komponen pertama yang harus ada di dalam RPP adalah identitas RPP. 

Identitas RPP harus disajikan secara lengkap agar guru mendapatkan kejelasan 

tentang tingkat pengetahuan prasayarat, pengetahuan awal, dan karakterisitik 
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siswa yang akan diberi pelajaran (Majid 2009). Identitas RPP yang lengkap terdiri 

dari nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran, kelas, semester, materi 

pokok, dan alokasi waktu. 

Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan peserta didik 

untuk mempelajari suatu materi pembelajaran. Alokasi waktu sudah ditetapkan 

pemerintah pada silabus, namun perlu dirinci dan disesuaikan lagi di RPP dengan 

memperhatikan jumlah minggu efektif, alokasi waktu mata pelajaran per minggu, 

jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. 

Kompetensi inti (KI) merupakan istilah baru pada Kurikulum 2013 yang 

isinya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi inti merupakan kompetensi 

yang secara umum harus dikuasai peserta didik mencakup aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti dibagi menjadi empat dimana 

KI-1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, KI-2 berkaitan 

dengan karakter diri dan sikap sosial, KI-3 berkaitan dengan pengetahuan 

terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 berkaitan dengan keterampilan. Kompetensi 

inti 1, 2, dan 4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses 

pembelajaran pada setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-3.  

Komponen selanjutnya yaitu Kompetensi Dasar (KD) dan indikator 

pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar adalah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi dasar juga sudah 

ditetapkan oleh pemerintah di dalam silabus. Indikator pencapaian kompetensi 

adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan 

ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator 

dirumuskan berdasarkan KD. Suraji et al. (2013) menyatakan indikator yang baik 

harus bersifat teknis (technical), kongkrit (concrete), terukur (measurable), 

teramati (observable), dan mencerminkan domain sikap (afektif), pengetahuan 

(kognitif), dan keterampilan (psikomotorik).  

Tujuan pembelajaran merupakan rumusan pernyataan mengenai 

kemampuan atau tingkah laku yang diharapkan, dimiliki, atau dikuasai oleh 

peserta didik setelah ia menerima proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang 



11 
 

11 

 

dapat diamati dan diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan 

mengandung unsur ABCD. Menurut Uno (2009) yang dimaksud dengan audience 

(A) adalah petatar, siswa, mahasiswa, dan sasaran didik lainnya, behaviour (B) 

adalah perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar dan ditunjukkan melalui 

kata kerja operasional, condition (C) adalah persyaratan yang perlu dipenuhi agar 

perilaku yang diharapkan dapat tercapai, dan degree (D) adalah tingkat 

penampilan yang dapat diterima. Sebagian pakar pendidikan tidak 

mempersyaratkan tujuan pembelajaran harus mengandung unsur ABCD, 

setidaknya mengandung komponen ABC (Rustaman et al. 2003). 

Materi pembelajaran berisi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

disusun berdasarkan indikator. Ciri-ciri materi fakta apabila terdapat nama objek, 

tempat, orang, lambang, peristiwa sejarah, ciri-ciri materi konsep apabila terdapat 

definisi, identifikasi, ciri-ciri, klasifikasi, ciri-ciri materi prosedur apabila terdapat 

diagram atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu, dan ciri-ciri materi prinsip 

apabila terdapat penerangan dalil, hukum, rumus, hipotesis, dan hubungan antar 

variabel. Penyusunan materi pembelajaran harus memperhatikan kondisi dan 

potensi peserta didik, karakteristik daerah, kebermanfaatan bagi peserta didik, 

struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan, kebutuhan peserta didik, 

tuntutan lingkungan, serta alokasi waktu. 

Metode pembelajaran merupakan cara yang ditempuh guru dalam 

penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik. Pemilihan metode 

pembelajaran harus sesuai dengan pendekatan pembelajaran. Pendekatan 

pembelajaran yang dikehendaki pada Kurikulum 2013 adalah pendekatan 

saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam 

mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi/menalar, dan 

mengkomunikasikan. 

Komponen RPP berikutnya adalah media dan sumber pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah alat bantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan berupa media cetak, media 

elektronik, nara sumber, lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pemilihan media dan sumber belajar 
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perlu memperhatikan KD, materi dan kegiatan pembelajaran, indikator, dan harus 

bervariasi. Penggunaan media dan sumber belajar yang bervariasi menjadikan 

kegiatan belajar mengajar berlangsung secara efektif (Syaodih 2003). Lestari 

(2013) juga menyatakan bahwa semakin banyak media yang digunakan, maka 

siswa akan lebih mudah memahami materi yang dituntut oleh KD.  

Daftar sumber bahan atau rujukan pustaka perlu dicantumkan di dalam RPP 

sebagai pertanggungjawaban akademik bahwa apa yang ditulis bukan hasil 

penemuannya sendiri. Menurut Majid (2009), penulisan sumber belajar berupa 

buku yang baik adalah dengan menuliskan nama pengarang, tahun penerbit, judul 

buku (digarisbawahi atau dicetak miring), tempat penerbit, dan nama penerbit 

(contoh: Syamsuri, Istamar. 2009. Biologi untuk SMA Kelas X Semester 1. Jakarta: 

Erlangga).  

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang 

harus dilakukan guru secara beruntun untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran sudah ditentukan di dalam silabus sehingga guru cukup 

mengembangkannya ke dalam RPP. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan terdiri 

dari kegiatan menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran, memberi motivasi belajar kepada peserta didik dengan cara 

memberikan contoh suatu permasalahan terkait dengan materi yang akan 

dipelajari, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik dengan 

mangaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai, menjelaskan garis 

besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau tugas. Kegiatan inti memuat kegiatan 5M pada 

pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kegiatan penutup terdiri dari kegiatan 

membuat simpulan, melakukan penilaian atau refleksi dari kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, 

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program 

pengayaan, layanan konseling atau memberikan tugas baik tugas individual 
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maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan 

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

Penilaian merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik 

menguasai KD, oleh karena itu pembuatannya harus sesuai dengan indikator yang 

sudah ditentukan (Satiti 2014). Penilaian juga sudah ditentukan di dalam silabus. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut 

1. Rata-rata RPP guru biologi kelas X di enam sekolah pilot of project Kurikulum 

2013 di kota Semarang berada pada kriteria sesuai dan kurang sesuai. 

2. Pemahaman keenam guru biologi kelas X di enam sekolah pilot of project 

Kurikulum 2013 di kota Semarang terhadap RPP Kurikulum 2013 tergolong 

kurang baik. 

3. Kemampuan keenam guru biologi kelas X di enam sekolah pilot of project 

Kurikulum 2013 di kota Semarang dalam membuat RPP Kurikulum 2013 

tergolong kurang mampu.  

4. Guru biologi kelas X di enam sekolah pilot of project Kurikulum 2013 di kota 

Semarang mengalami kendala dalam mengkonversi nilai. 

 

B. Saran  

Saran dari penelitian ini sebagai berikut 

1. Penyusunan RPP sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan 

RPP agar RPP yang dibuat sesuai dengan harapan. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebaiknya dibuat secara rinci agar mudah 

dalam menerapkannya. 

3. Penelitian ini sebaiknya diperdalam lagi dengan menambah sumber data 

penelitian agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.  
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