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ABTRACT 

The purpose of this study was (1) to describe the planning and 
implementation of learning biology at MAN 1 Surakarta Boarding School 
Program, (2) To analyze the effectiveness of learning biology seen from the 
results of the evaluation of student learning in MAN 1 Surakarta Boarding School 
Program, (3) To examine the difficulties students in learning biology at MAN 1 
Surakarta Boarding School Program. This research is a qualitative research design 
ethnography. The experiment was conducted at MAN 1 Surakarta 
ProgramBoarding School. Informants principals, teachers, students, alumni. Data 
collection was conducted through in-depth research, documentation and 
observation. The analysis used was the analysis of the data are arranged in the 
site is inductive. The validity of the source data using triangulation techniques. 
The conclusion of this study were: (1) Planning and implementation of learning 
Biology. Biology lesson planning with a variety of preparations, namely, mastery 
of teaching materials, understanding the syllabus, preparing lesson plans 
complete character with worksheets, assignments, about the test / instrument, 
preparing props, grants handbook publications esis. Implementation of the 
biology of learning begins with a greeting and organizing student attendance 
school attendance, learning with LCD media, board and crockery, Tarso, props, 
practical laboratory, learning environment. With the combined method between 
lectures, presentations, question and answer, discussion, cooperative learning, 
(2) Effectiveness of Learning Sciences seen from the results of the evaluation of 
learning. Learning biology is effective if the average student has exceeded the 
minimum passing grade is 70. As for the National Examination score has 
exceeded the value of the national minimum passing grade, for biology 5.5. 
While meeting tarjet school to be accepted at the University increased. (3) 
Students feel difficulty in learning biology, because a lot of memorizing words 
and learning methods with scientific lectures to make students drowsy, many 
biological materials, have read and have to listen to an explanation from the 
teacher. Desired, biology made as attractive as possible, so students interested in 
biology. With a practicum laboratory or learn directly from the environment. 
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ABSTRAK 

 
Poniyati. Q 100.100.077. Judul “Efektifitas Pembelajaran Biologi di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta Program Boarding School”. Tesis. 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran Biologi di MAN 1 Surakarta Program Boarding 

School; (2) Untuk menganalisis Efektifitas pembelajaran Biologi dilihat dari hasil 

evaluasi pembelajaran siswa di MAN 1 Surakarta Program Boarding School; (3) 

Untuk meneliti kesulitan siswa dalam pembelajaran Biologi di MAN 1 Surakarta 

Program Boarding School. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

desain etnografi. Penelitian dilaksanakan di MAN 1 Surakarta ProgramBoarding 

School. Informan kepala sekolah, guru, siswa, alumni. Pengumpulan data 

penelitian dilaksanakan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan 

observasi. Analisa yang digunakan adalah analisa data yang tertata dalam situs 

bersifat induktif. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

Biologi. Perencanaan pembelajaran Biologi dengan berbagai persiapan yaitu, 

penguasaan materi ajar, memahami silabus, menyusun RPP yang berkarakter 

lengkap dengan lembar kerja, lembar tugas, soal test /instrumen, menyiapkan alat 

peraga, buku pegangan ESIS terbitan Erlangga. Pelaksanaan pembelajaran biologi 

diawali pengorganisasian siswa dengan salam serta absensi kehadiran siswa, 

pembelajaran dengan media LCD, papan tulis dan peralatannya, tarso, alat peraga, 

praktikum di laboratorium, belajar dilingkungan. Dengan metode gabungan  

antara ceramah, presentasi, tanya jawab, diskusi, cooperative learning; (2) 

Efektifitas pembelajaran Biologi dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran. 

Pembelajaran biologi dikatakan efektif jika nilai rata-rata siswa telah melampaui 

batas ketuntasan minimum yaitu 70. Sedangkan untuk nilai Ujian Nasional telah 

melampaui batas nilai ketuntasan minimum nasional, untuk biologi 5,5. serta 

memenuhi tarjet sekolah untuk diterima di Universitas meningkat. (3) Siswa 

merasa kesulitan dalam belajar biologi, karena banyak menghafal kata-kata ilmiah 

serta metode pembelajaran dengan ceramah membuat siswa mengantuk, materi 

biologi yang banyak, harus membaca dan harus mendegarkan penjelasan dari 

guru. Yang diinginkan, pelajaran biologi dibuat semenarik mungkin, sehingga 

siswa tertarik dengan pelajaran biologi. Dengan praktikum dilaboratorium atau 

belajar langsung dari lingkungan. 

 
Kata Kunci : Efektifitas, pembelajaran, biologi,  program boarding school



 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Guru belum banyak melakukan inovasi dalam pembelajaran, baik model 

pembelajaran maupun metoda pembelajaran. Guru dalam mengajar cenderung 

monoton, proses pembelajaran masih didominasi oleh guru, dengan ceramah. 

Tuntutan pencapain ketuntasan materi mendorong guru masih banyak 

menggunakan metoda ceramah. Djamarah (2006: 97) berpendapat “Metoda 

ceramah adalah metoda yang boleh dikatakan metoda tradisional, salah satu 

kelemahan metoda ini siswa menjadi pasif.” 

Pengajaran konvensional yang lebih didominasi guru saat berlangsung 

proses pembelajaran, perlu dikurangi dengan memberikan kesempatan kepada 

siswa sebagai subyek belajar untuk berkembang secara optimal, lebih berani 

mencetuskan dan menyampaikan gagasannya, memberikan peran lebih banyak 

kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri serta kreatifitasnya.  

Guru dapat memilih dengan tepat berbagai model pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik masing-masing materi pelajaran, memiliki 

ketrampilan merancang model pembelajaran dalam rangka mencapai hasil 

belajar yang lebih baik. Pemilihan model pembelajaran yang efektif, penentuan 

media, metode yang cocok dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi 

pelajaran. (Mulyasa,2006:19) 

Evaluasi pembelajaran merupakan usaha terarah, terencana, dan 

sistematis untuk meneliti proses pembelajaran. Objek evaluasi antara lain tujuan 



 

 

 

 

 

pembelajaran, perencanaan dan pengelolaan pembelajaran, serta 

penyelenggaraan  evaluasi hasil belajar. (Purwanto,2011:2). 

Biologi merupakan mata pelajaran bagian dari IPA, di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 1 Surakarta program boarding school nilai Biologi UN 2011 nilai 

rata-rata 7,18 dibawah nilai rata-rata Fisika (7,29) dan kimia (7,48). Siswa lebih 

suka belajar kimia atau fisika dari pada biologi. Biologi banyak materi hafalan dan 

bahasa latin. Sehingga siswa merasa lebih berat dengan hafalan yang 

menjenukan, serta menurunnya minat baca siswa.  

Efektifitas  pembelajaran didukung oleh faktor suasana dan lingkungan belajar 

yang memadai. Guru harus mampu mengelola ruang kelas, mengelola siswa, 

mengelola proses pembelajaran, menguasai materi pembelajaran, dan sumber 

belajar. (Mulyasa,2006:19)  

Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses panjang yang 

dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Perencanaan meliputi 

kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, waktu dan 

personel yang diperlukan. Perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, 

pengkoordinasian, pengarahan dan pemantauan, dapat dicapai melalui standar 

proses. 

Biologi merupakan mata pelajaran bagian dari IPA, di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 1 Surakarta nilai Biologi UN 2011 mendapatkan hasil rata-rata 

7,18; Fisika (7,29) dan kimia (7,48). Siswa lebih suka belajar kimia atau fisika dari 

pada biologi. Biologi menurutnya banyak materi hafalan dan harus sesuai dengan 



 

 

 

 

 

penulisan bahasa latin. Sehingga siswa merasa lebih berat dengan hafalan-

hafalan yang mejenukan. Minat baca siswa menurun juga sebagai sebab 

menurunnya nilai biologi.  

Berdasarkan latar belakang di atas fokus penelitian ini adalah: (1) 

Bagaimanakah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Biologi di  MAN 1 

Surakarta Program Boarding School. (2) Bagaimanakah efektifitas pembelajaran 

biologi dilihat dari hasil evaluasi siswa,  di MAN 1 Surakarta Program Boarding 

School. (3) Adakah kesulitan siswa dalam pembelajaran Biologi di MAN 1 

Surakarta Program Boarding School. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran Biologi di MAN 1 Surakarta Program Boarding School, 

(2) menganalisis Efektifitas pembelajaran Biologi dilihat dari hasil evaluasi 

pembelajaran siswa di MAN 1 Surakarta Program Boarding School, (3) meneliti 

kesulitan siswa dalam pembelajaran Biologi di MAN 1 Surakarta Program 

Boarding School. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Surakarta 

Program Boarding School. Jl. Sumpah Pemuda No.25 Kadipiro Surakarta.  

Penelitian ini adalah kualitatif, naturalisme, karena penelitian dilakukan 

secara alamiah sesuai dengan kondisi lokasi penelitian, memusatkan pada 

deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang 



 

 

 

 

 

berasal dari informan dan perilaku yang diamati. Dengan desain etnografi, 

etnografi dalam pendidikan untuk mendiskripsikan, mengkaji proses belajar 

mengajar di sekolah mulai siswa masuk dalam lingkungan sekolah. Mengenal 

proses pembelajaran dan perubahan tingkat kecerdasan  siswa selama proses 

belajar di sekolah.  

Teknik Pengumpulan Data dengan trianggulasi (gabungan) yang terdiri 

dari wawancara, dokumentasi, observasi. Masing-masing teknik pengumpulan 

data tersebut saling melengkapi sehingga diperoleh data yang diharapkan. 

Teknik Analisis Data terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, 

sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya.  Data-data yang 

didapat dari lapangan baik yang berupa dokumentasi, hasil observasi maupun 

hasil wawancara yang merupakan temuan dilapangan, terkumpul kemudian 

direduksi, dan menjadi suatu kesimpulan. Untuk menyatakan bahwa data-data 

tersebut benar, maka penulis melakukan re-chek data ke siswa, re-check ke guru 

lain (teman sejawat) di MAN 1 SKA ke waka bidang kurikulum, re-checkre-check 

orang tua siswa, re-check instansi yang berhubungan dengan hasil UN, re-check 

kepala sekolah sebagai pimpinan di MAN 1 Surakarta. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran Biologi di MAN 1 Surakarta 

Program Boarding School, pada awal semester diadakan work shoop dengan 

menghadirkan widyaswara untuk memberikan pencerahan dan bimbingan dalam 



 

 

 

 

 

mengawali proses KBM. Dalam pelaksanaan work shoop diberikan materi cara 

penyusunan perangkat pembelajaran yaitu penyusunan silabus, penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), memahami indikator, menentukan, 

mengurutkan materi yang harus diberikan siswa, memilih metode pembelajaran, 

cara menyusun alat evaluasi, cara menganalisis hasil evaluasi.  

Kurikulum yang digunakan di MAN 1 Surakart adalah kurikulum KTSP. 

Program boarding mempunyai kurikulum KTSP dan kurikulum boarding, dimana 

siswa boarding diwajibkan tinggal diasrama dan mengikuti aturan-aturan yang 

telah ditetapkan sekolah, serta peraturan asrama. Kedua kurikulum tersebut saling 

mendukung sehingga siswa diharapkan berkemampuan inteleketual dan 

berakhlak mulia. 

Guru wajib menguasai materi ajar agar dalam penyampaikan, 

memotivasi, memfasilitasi siswa menjadi terarah sesuai dengan tujuan 

instruksional.  

RPP MAN 1 sudah mengacu pada RPP yang berkarakter, jadi dalam 

pembuatan RPP ini telah mencantumkan karakter yang diharapkan dari siswa 

setelah siswa mempelajari materi tertentu sesuai Standar Kompetensi (SK) serta 

Kompetensi Dasar (KD). 

Salam merupakan kegiatan guru dalam mengawali pelaksanaan 

pembelajaran, dengan salam membawa siswa kedalam keadaan ketenangan 

awal belajar, anak-anak boarding merupakan siswa unggulan jadi lebih terarah 

dan mudah dalam pengelolaan kelas. 



 

 

 

 

 

Pembelajaran di dalam kelas, media yang digunakan LCD, papan tulis dan 

peralatannya, tarso, alat peraga yang sesuai dengan materi SK/KD yang 

diajarkan. Praktikum di laboratorium biologi juga disesuaikan dengan materi SK / 

KD yang dipelajari.  

Metode yang digunakan dalam pembelajaran biologi metode gabungan 

antara ceramah, presentasi, tanya jawab, diskusi, cooperative learning, sesuai 

dengan materi SK/KD yang dipelajari, sehingga metode tidak selalu sama dan 

bervariasi untuk mengantisipasi siswa agar tidak merasa jenuh dan bosan.  

Laboratorium biologi sangat membantu kegiatatan siswa untuk 

pengamatan pada materi tertentu (sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem 

regulasi). Dengan adanya praktikum di laboratorium siswa diajarkan pengamatan 

respirasi pada hewan, serta mengenal struktur dan fungsi alat-alat dalam tubuh 

manusia dan hewan (paru-paru, ginjal, otak, alat indra). 

LCD mempermudah guru untuk menginformasikan suatu konsep dengan 

menanyangkan gambar/contoh masalah yang baru dipelajari. Penyampaian 

materi dengan gambar memberikan motivasi anak untuk selalu memperhatikan 

dan tidak cepat bosan, serta lebih mudah mengingat. Metode ceramah, siswa 

jenuh, mengantuk, tidak memperhatikan, bahkan berbicara dengan teman 

sebangkunya. 

Buku-buku literatur/paket biologi untuk siswa banyak pilihan. Siswa sadar 

bahwa buku merupakan sumber belajar mereka. Buku literatur yang utama mata 

pelajaran biologi adalah buku biologi ESIS dari Erlangga dan didampingi Lembar 



 

 

 

 

 

Kegiatan Siswa (LKS) yang dibuat oleh guru biologi yang tergabung dalam MGMP 

biologi sekolah. 

Berkembangnya teknologi informasi, selain literatur berupa buku 

pelajaran, LKS, siswa juga mengakses materi pelajaran biologi dari Internet. 

Hampir 80% siswa boarding sudah membawa lap top dalam proses belajar 

mengajar/KBM di kelas. Di dalam kelas siswa mengembangkan kreatifitasnya 

untuk mencari materi pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru dengan 

menggunakan internet. Penggunaan internet didukung pihak sekolah dengan 

menyiapkan jejaring informatika dengan hot spot area di sekolah, jadi siswa 

dengan mudah mengakses/mendapatkan informasi yang diperlukan. 

Efektifitas pembelajaran Biologi dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran 

Biologi, di MAN 1 Surakarta Program Boarding School. 

Nilai KKM biologi program boarding school adalah 70. Evaluasi 

pembelajaran biologi di MAN 1 Surakarta program boarding school mencakup 

evaluasi kognitif, afektif dan psikomotor.   

Nilai koqnitif diambil dari nilai ulangan harian yang dibuat guru masing-

masing, nilai afektif diambil dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru baik tugas 

yang terstruktur mau tidak testrukltur, dari laporan hasil praktikum yang 

dilakukannya, nilai psikomotor diambil dari proses pembelajaran di kelas atau di 

laboratorium saat siswa mengikuti praktikum. 

Kegiatan test standar diselenggarakan bersama/kerjasama dengan 

Lembaga Bimbingan Belajar PRIMAGAMA, LBB Primagama sebagai penyediaan 



 

 

 

 

 

soal dan pengoreksian dengan lembar jawab komputer (LJK). Hasil test standard 

bisa dijadikan salah satu acuan dalam penentuan jurusan siswa selanjutnya bagi 

siswa kelas X, sehingga siswa benar-benar sudah mantap di jurusan yang 

dipilihnya. 

Hasil evaluasi dapat dikategorikan berhasil dalam pembelajaran, jika nilai 

rata-rata 70. Siswa yang belum mencapai KKM diadakan remidial/ perbaikan 

pada kompetensi yang belum tercapai. Remidial dilaksanakan pada jam pelajaran 

atau di luar jam pelajaran, tergantung kesepakatan siswa dengan guru. 

Selain program remidial untuk siswa yang belum mencapai KKM, guru 

mengadakan program pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai KKM atau 

melebihi KMM. Bentuk pengayaan yang diberikan sesuai dengan nilai KKM siswa. 

Siswa yang kemampuan khusus / lebih mudah dan cepat menguasai materi 

dalam kompetensi tertentu diberikan tambahan pembelajaran yang berupa 

penugasan atau tambahan khusus dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan pembelajaran materi baru sehingga mereka dapat mengoptimalkan 

perkembangan minat, bakat, kreatifitas dan kecerdasannya.  

Nilail Ujian Nasional (UN) Biologi tahun 2010/2011 rata-rata 7,18.  Tahun 

pelajaran 2011/2012 rata-rata 8,0. Hasil yang meningkat pada tahun 2011/2012 

bidang studi biologi menunjukkan bahwa di MAN 1 Surakarta proses 

pembelajaran biologi efektif. Didukung dengan bertambahnya siswa yang bisa 

masuk perguruan tinggi faforit baik melalui jalur undangan dan jalur tertulis. 



 

 

 

 

 

Hasil evaluasi dapat dikategorikan berhasil dalam pembelajaran, jika nilai 

rata-rata 70. Siswa yang belum mencapai KKM diadakan remidial/perbaikan pada 

kompetensi yang belum tercapai. Program pengayaan bagi siswa yang sudah 

mencapai/melebihi KKM. Bentuk pengayaan yang diberikan sesuai dengan nilai 

KKM siswa. Penugasan/tambahan khusus dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan pembelajaran materi baru sehingga mereka dapat mengoptimalkan 

perkembangan minat, bakat, kreatifitas dan kecerdasannya.  

Nilai hasil UN tahun 2010/2011 untuk bidang studi biologi rata-rata 7,18. 

Nilai UN tahun 2011/2012 untuk bidang studi biologi rata-rata 8,0. Perolehan 

nilai tersebut sudah diatas nilai SKL yaitu 5,5. Peningkatan hasil belajar siswa 

boarding di Ujian Nasional sangat membanggakan, sehingga MAN 1 Surakarta 

dalam pembelajaran biologi bisa dikatakan mencapai efektifitas. 

Bisa kita tinjau kembali dari proses pembelajaran yang berjalan selama 

satu semester ini, bahwa MAN 1 menerapkan progam-program belajar yang 

sesuai dengan tujuan, misi, visi dari MAN 1 Surakarta khususnya Program 

Boarding yang sangat bisa dibanggakan baik secara ilmiah maupun religinya.  

Kesulitan siswa dalam pembelajaran Biologi. Siswa merasa kesulitan, 

karena metode ceramah, membuat siswa ngantuk, bosan. Kendala materinya 

banyak, harus membaca dan harus mendengarkan penjelasan dari guru.  

 

 

 



 

 

 

 

 

SIMPULAN 

Perencanaan pembelajaran Biologi di MA N 1 Surakarta diawali dengan 

berbagai persiapan yaitu, penguasaan materi ajar, menyusun silabus, menyusun 

RPP, memahami indikator, menguasai materi ajar, menyiapkan alat peraga, 

menyiapkan buku-buku ajar yang relevan, mengevaluasi siswa. 

Pengorganisasian siswa merupakan awal dari pelaksanaan pembelajaran 

suatu pelajaran, dengan ucapan salam, menanyakan siswa yang belum hadir, 

memberikan pretest materi sebelumnya atau materi yang akan dipelajari, 

menanyakan apakah ada pertanyaan tentang materi sebelumnya. 

Pembelajaran di dalam kelas, media yang digunakan LCD, papan tulis dan 

peralatannya, tarso, alat peraga. Praktikum di laboratorium biologi juga 

disesuaikan dengan materi yang dipelajari.  

Metode yang digunakan dalam pembelajaran biologi metode gabungan  

antara ceramah, presentasi, tanya jawab, diskusi, cooperative learning, sesuai 

dengan materi yang dipelajari. Guru harus penguasaan materi pembelajaran 

untuk mendukung terlaksananya proses belajar yang efektif dan lancar, sehingga 

guru dapat menjelaskan materi yang mudah diterima siswa.  

Referensi, buku pelajaran yang digunakan merupakan sarana yang sangat 

penting bagi siswa untuk dapat mengikuti dan memahami suatu konsep yang 

diberikan guru. Pemilihan buku revensi untuk pegangan siswa yang tepat, sangat 

membantu belajar siswa.  

 



 

 

 

 

 

Proses pembelajaran di program boarding menggunakan kurikulum 

gabungan antara kurikulum pesantren dengan meng-asramakan siswa-siswa 

boarding, serta kurikulum KTSP sekolah umum yang dilaksanakan sesuai dengan 

proses belajar dari jam 7 pagi sampai jam 13.30 siang. 

Efektifitas pembelajaran Biologi dilihat dari hasil evaluasi. Hasil evaluasi 

dapat dikategorikan efektif, jika nilai mencapai 70. Nilai hasil UN tahun 

2010/2011 untuk bidang studi biologi rata-rata 7,18. Nilai UN tahun 2011/2012 

untuk bidang studi biologi rata-rata 8,0. Perolehan nilai tersebut sudah diatas 

nilai SKL yaitu 5,5. Peningkatan hasil belajar siswa boarding di Ujian Nasional 

sangat membanggakan, sehingga MAN 1 Surakarta dalam pembelajaran biologi 

bisa dikatakan mencapai efektifitas. 

Pembelajaran biologi di program boarding efektif ditunjang dengan ruang 

kelas dan laboratorium yang memadai, jumlah siswa dalam tiap kelas rata-rata 

15-25 siswa, kedisiplinan siswa borarding sangat membantu proses 

pembelajaran secara umum, karena di program ini pembentukan karakter siswa 

yang optimal. Berakhlak mulia, berprestasi dibidang ilmu teknologi dan agama. 

Kesulitan siswa dalam pembelajaran Biologi di MAN 1 Surakarta Program 

Boarding School. Siswa merasa kesulitan dalam belajar biologi, karena banyak 

menghafal kata-kata ilmiah serta metodenya menggunakan metode lama yaitu 

ceramah, membuat siswa ngantuk. Kendala materinya banyak, harus membaca 

dan harus mendegarkan penjelasan dari guru. Yang diinginkan, pelajaran biologi 

itu dibuat semenarik mungkin, sehingga siswa tertarik dengan pelajaran biologi. 



 

 

 

 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunkan LCD sangat 

membantu siswa dan membuat siswa lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. 

Agar ditingkatkan proses belajar dengan metode cooperative learning, serta 

didukung sarana belajar yang lebih baik.  

Untuk siswa agar lebih meningkatkan ketrampilan mengakses materi 

pelajaran melalui internet, memanfaatkan fasilitas belajar yang telah disediakan 

sekolah. Meningkatkan minat baca, agar mudah memahami materi yang 

diterima, tanpa membaca siswa lebih sulit untuk menerima materi pelajaran 

yang diberikan guru. 
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