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ABSTRAK 
Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang dikembangkan Indonesia yang 

merupakan kelanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 
2004. Pembelajaran pada kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik, dimana dalam 
pembelajarannya meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/eksperimen, 
mengasosiasikan/mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana problematika guru mata pelajaran biologi kelas X SMA Negeri se-
kecamatan Wonogiri dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan uji analisis 
deskriptif untuk mengetahui gambaran mengenai masalah apa yang dihadapi guru dalam 
penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan pelaksanaan pembelajaran. Sumber 
data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses dokumentasi, observasi, dan wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian dalam penyusunan RPP guru memperoleh prosentase 100% dalam 
menuliskan identitas dengan lengkap, 60% dalam menyusun indikator yang layak, 40% dalam 
menyusun tujuan pembelajaran yang layak,  65% dalam memilih materi ajar yang sesuai, 60% 
dalam memilih dan menggunakan sumber belajar secara optimal, 0% dalam memilih dan 
memanfaatkan media pembelajaran secara optimal, 75% dalam merancang kegiatan 
pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan 45% dalam merancang kegiatan penilaian sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. Secara umum kemampuan guru dalam menyusun RPP termasuk 
kategori kurang baik (55.63%), karena penyusunan RPP berdasarkan pelatihan dari diklat dan 
men-download dari internet. Untuk pelaksanaan pembelajaran guru memperoleh prosentase 45% 
dalam melakukan apersepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran, 87.5% dalam 
menguasai materi pembelajaran, 85% dalam menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik, 
72.5% dalam menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik, 80% dalam memanfaatkan sumber 
belajar/media dalam pembelajaran, 100% dalam melibatkan peserta didik dalam pembelajaran 
dan menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran, serta 75% dalam 
menerapkan langkah menutup pelajaran. Secara umum kemampuan guru dalam  melaksanakan 
pembelajaran termasuk kategori baik (80.62%), meskipun dalam RPP guru sudah mencantumkan 
pendekatan saintifik namun pelaksanaannya belum sempurna karena masih terpaku pada gaya 
mengajar lama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa problematika yang dihadapi guru 
SMA N se-Kecamatan Wonogiri dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 
tahun pelajaran 2013/2014 adalah lemah dalam  memilih dan memanfaatkan media pembelajaran 
secara optimal (0%), dan  lemah dalam melakukan apersepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan 
pembelajaran (45%). 

 
Kata kunci:kurikulum 2013, pendekatan saintifik, penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran 
 

A. Pendahuluan 

Kurikulum terbaru yang dikembangkan Indonesia adalah Kurikulum 

2013 yang merupakan kelanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi yang 

telah dirintis pada tahun 2004. Perubahan kurikulum dari KTSP menjadi 

kurikulum 2013 ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia itu bersifat 
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dinamis. Tidak dapat di pungkiri bahwa perubahan kurikulum ini merupakan 

salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

nasional. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan generasi masa depan yang 

berkarakter, dan mampu bersaing di kancah internasional. 

Dengan diberlakukannya kurikulum 2013 ini, diharapkan siswa dapat 

mencari informasi dari berbagai sumber yang ada, merumuskan masalah 

(bukan hanya mencari jawaban dari suatu permasalahan), mampu berpikir 

analitis (pengambilan keputusan) bukan mekanitis (berpikir rutin), serta 

mampu bekerja sama dan kolaborasi dalam memecahkan masalah.  

Salah satu syarat terwujudnya pembelajaran menggunakan kurikulum 

2013 adalah dengan adanya perubahan paradigma guru dalam proses 

pembelajaran. Selama ini guru hanya menggunakan metode konvensional 

yaitu dengan ceramah dan mencatat di papan tulis, jadi siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru dan mencatat rangkuman yang diberikan oleh 

guru. Sementara dalam kurikulum 2013 ini guru harus bisa menjadi motivator 

dan fasilitator siswa untuk lebih aktif dan kreatif, karena dalam kurikulum 

2013 ini pembelajaran tidak harus dilakukan di ruang kelas melainkan dapat 

terjun langsung ke lapangan, seperti ke perpustakaan, kebun, maupun tanah 

lapang. 

Mengubah paradigma guru dalam mengajar bukanlah hal yang mudah 

untuk dilaksanakan, karena guru sudah terbiasa dengan gaya mengajar yang 

lama yaitu dengan ceramah dan menyelesaikan materi. Namun sebagai pelaku 

utama pembelajaran guru dituntut untuk mampu memahami dan 

melaksanakan perubahan sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

tidak membuat siswa bosan. Karena guru yang profesional adalah guru yang 

dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar 

diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran 

proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Keterampilan mengajar 

yang dimaksud ialah kegiatan yang dilakukan guru dalam kegiatan 

pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar murid agar minat dan 

perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya (Sa’ud, 2009). 
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Namun dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara 

maksimal. Sebagian besar guru masih belum dapat melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan konsep kurikulum 2013, karena belum adanya 

pembinaan untuk guru tentang kurikulum 2013 secara lebih mendetail lagi. 

Sehingga masih banyak kendala yang dialami oleh para guru dalam 

melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika guru 

mata pelajaran biologi kelas X SMA Negeri se-Kecamatan Wonogiri dalam 

pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai 

penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 

serta untuk mengetahui permasalahan (problematika) dalam kurikulum 2013. 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain sebagainya (Herdiansyah, 2012). Penelitian bertujuan 

untuk mengkaji berbagai macam problematika guru mata pelajaran biologi 

kelas X SMA Negeri se-Kecamatan Wonogiri dalam pelaksanaan kurikulum 

2013. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri se-Kecamatan Wonogiri. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru mata pelajaran 

biologi SMA Negeri se-Kecamatan Wonogiri. Sampel yang digunakan adalah 

guru mata pelajaran biologi kelas X SMA Negeri se-Kecamatan Wonogiri. 

Data dalam penelitian ini berupa hasil identifikasi RPP, pengamatan secara 

langsung proses pembelajaran, dan informasi dari guru yang bersangkutan. 

Data diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, observasi, dan wawancara. Metode dokumentasi dilakukan 

dengan mengumpulkan perangkat pembelajaran (RPP) yang kemudian akan 

diidentifikasi. Metode observasi dilakukan dengan mengamati secara 

langsung pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. 
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Metode wawancara dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber 

untuk menggali informasi mengenai penyusunan RPP dan pelaksanaan 

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan guna mengetahui gambaran data yang 

akan dianalisis. Analisis deskriptif merupakan dasar dari analisis inferensi 

atau analisis lanjut. Teknik analisis inferensi sangat ditentukan oleh hasil 

analisis deskriptifnya. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian melakukan 

analisis deskriptif sangat diperlukan untuk menentukan analisis inferensi 

(Widiyanto, 2010).  

Teknik analisis data dilakukan dilapangan secara bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana 

terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan 

pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif adalah sebagai 

berikut: 1) teks naratif, berbentuk catatan lapangan; 2) matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga 

memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan 

sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus 

selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti 

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola 

(dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 



5 
 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini 

ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptic, tetapi kesimpulan sudah 

disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi 

lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung, dengan cara sebagai berikut: 1) memikir ulang selama 

penulisan, 2) tinjauan ulang catatan lapangan, 3) tinjauan kembali dan tukar 

pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan 

intersubyektif, dan 4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan 

suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Agusta, 2009). 

Dalam pengkategorian problematika dibuat perhitungan dengan Skala 

Pengukuran menurut Sugiyono (2012). 

Tabel 1. Skala Pengukuran 

Skala Keterangan 
4 Sangat Baik 
3 Baik  
2 Kurang Baik 
1 Surat Kurang Baik 

Jumlah skor kritenium: 

Bila setiap butir mendapat skor tertinggi = 4 x 1 x 5 = 20 (untuk skor tertinggi 

tiap butir indokator 4, jumlah butir 1, dan jumlah responden 5), sedangkan 

bila tiap butir mendapatkan skor terendah = 1 x 1 x 5 = 5, sehingga secara 

kontinum dapat dikategorikan sebagai berikut: 

5                          10                                            15                         20 

 

 

SKB          8.75    KB              12.5                     B 16.25               SB 

Jika dibuat prosentasenya menjadi: 

SKB (Sangat Kurang Baik) : 
�

��
 � 100% − 

�.��

��
 x 100% = 25% - 43,75% 

KB (Kurang Baik)  : 43.76% - 62.50% 

B (Baik)    : 62.51% - 81.25% 

SB (Sangat Baik)   : 81,26% - 100% 
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Kemudian mencari prosentase masing-masing indikator berdasarkan 

rumus menurut Anas Sudijono (2012) sebagai berikut: 

� =
�

�
 � 100% 

Keterangan: 

p  = Angka prosentase. 

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu). 

f  = Frekuensi yang sedang dicari prosentasenya. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data dalam penelitian ini meliputi data penyusunan RPP dan 

pelaksanaan pembelajaran kelas X mata pelajaran Biologi pada tahun 

pelajaran 2013/2014 SMA Negeri se-Kecamatan Wonogiri. Data yang 

diperoleh berupa data deskriptif hasil penyusunan RPP dan pelaksanaan 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013. 

Guru yang mengampu mata pelajaran biologi kelas X di SMA Negeri 

1 Wonogiri berjumlah 2 orang yang terdiri atas 1 guru berpendidikan S-1 dan 

1 guru berpendidikan S-2, sedangkan di SMA Negeri 2 Wonogiri berjumlah 3 

orang yang berpendidikan S-1. 

Pada tahun ajaran 2013/2014, SMA N 1 dan SMA N 2 Wonogiri telah 

menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas X, sedangkan untuk kelas XI dan 

XII masih menggunakan kurikulum 2006 (KTSP). Sesuai kurikulum 2013, 

penyusunan RPP dapat dilaksanakan secara mandiri oleh guru maupun secara 

kelompok (tim). Proses pembelajarannya dirancang dengan berpusat pada 

peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, 

kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan 

belajar, dan kebiasaan belajar (Permendikbud No 81A, 2013). Sehingga 

dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik (5M), yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan data (eksperimen/eksplorasi), 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. 

Problematika yang ditemukan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

tentang penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran adalah dalam 
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memilih dan memanfaatkan media pembelajaran secara optimal dan 

melakukan apersepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran.  

1. Penyusunan RPP 

Berdasarkan tabel 2, dapat diperlihatkan bahwa untuk penyusunan 

RPP oleh Guru SMA N 1 dan 2 Wonogiri tahun 2013/2014 rata-rata 

adalah 55.63% (Kurang baik). Target menuliskan identitas dengan 

lengkap, semua guru memperoleh prosentase setara sebesar 100%. Target 

menyusun indikator yang layak, guru yang memperoleh prosentase 

tertinggi adalah Guru A dan Guru B sebesar 75% dan yang memperoleh 

prosentase terendah adalah Guru C, Guru D, dan Guru E sebesar 50%. 

Target menyusun tujuan pembelajaran yang layak, guru yang memperoleh 

prosentase tertinggi adalah Guru C, Guru D, dan Guru E sebesar 50% dan 

yang memperoleh prosentase terendah adalah Guru A dan Guru B sebesar 

25%. Target memilih materi ajar yang sesuai, guru yang memperoleh 

prosentase tertinggi adalah Guru C, Guru D, dan Guru E sebesar 75% dan 

yang memperoleh prosentase terendah adalah Guru A dan Guru B, 

sebesar 50%. Target memilih dan menggunakan sumber belajar secara 

optimal, guru yang memperoleh prosentase tertinggi adalah Guru A dan 

Guru B sebesar 75% dan yang memperoleh prosentase terendah adalah 

Guru C, Guru D, dan Guru E sebesar 50%. Target memilih dan 

memanfaatkan media pembelajaran secara optimal, semua guru 

memperoleh prosentase setara sebesar 0%. Hal ini karena guru tidak 

mencantumkan media pembelajaran dalam RPP. Target merancang 

kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, semua guru 

memperoleh prosentase setara sebesar 75%. Target merancang kegiatan 

penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, guru yang memperoleh 

prosentase tertinggi adalah Guru C, Guru D, dan Guru E sebesar 75%, 

karena guru belum mencantumkan teknik, bentuk, dan contoh instrument 

penilaian pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini tidak 

sesuai dengan indikator disebabkan RPP tidak dibuat oleh guru melainkan 

men-download dari internat. Guru yang memperoleh prosentase terendah  
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Tabel 2. Rekapitulasi prosentase penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurikulum 2013 oleh Guru Biologi 

NO KOMPONEN TARGET 
PROSENTASE (%) 

∑  
(%) 

Rata-
rata 
(%) 

Ket. GURU 
A 

GURU 
B 

GURU 
C 

GURU 
D 

GURU 
E 

A Identitas mata 
pelajaran 

Menuliskan identitas dengan lengkap 
100 100 100 100 100 500 100 SB 

B Indikator Menyusun indikator yang layak  75 75 50 50 50 300 60 KB 
C Tujuan 

pembelajaran 
Menyusun tujuan pembelajaran yang layak 

25 25 50 50 50 200 40 KB 

D Materi ajar Memilih materi ajar yang sesuai 50 50 75 75 75 325 65 B 
E Sumber belajar Memilih dan menggunakan sumber belajar 

secara optimal 
75 75 50 50 50 300 60 KB 

F Media 
pembelajaran  

Memilih dan memanfaatkan media 
pembelajaran secara optimal 

0 0 0 0 0 0 0 - 

G Kegiatan 
pembelajaran 

Merancang kegiatan pembelajaran dengan 
pendekatan saintifik 

75 75 75 75 75 375 75 B 

H Penilaian  Merancang kegiatan penilaian sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan 

0 0 75 75 75 225 45 KB 

JUMLAH (%) 400 400 475 475 475 2225 445  
RATA-RATA (%) 50 50 59.38 59.38 59.38 278.14 55.63 KB 

 

Keterangan (Sugiyono, 2012): 
SKB (Sangat Kurang Baik) : 25% - 43,75% 
KB (Kurang Baik)  : 43.76% - 62.50% 
B (Baik)    : 62.51% - 81.25% 
SB (Sangat Baik)   : 81.26% - 100% 
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adalah Guru A, dan Guru B sebesar 0%, karena guru tidak menyusun 

penilaian sesuai dengan indikator. Secara umum, kemampuan guru dalam 

menyusun RPP termasuk kategori kurang baik (55.63%). Hal ini 

disebabkan dalam menyusun RPP berdasarkan pada pelatihan (diklat) 

mengenai kurikulum 2013 dan mengacu pada Permendikbud 81A tahun 

2013, serta RPP tidak disusun sendiri melainkan hasil dari men-download 

dari internet. Hal ini sesuai dengan penelitian (Ilyas, 2013), yang 

menyatakan bahwa tingkat kemampuan guru mata pelajaran biologi 

dalam pembuatan perencanaan RPP pembelajaran biologi pada komponen 

umum termasuk kategori kurang baik (64.90%). Identitas RPP kategori 

baik (76.62%). SK dan KD termasuk kategori baik (68.87%). Indikator 

termasuk kategori kurang baik (67.18%). Tujuan pembelajaran termasuk 

kategori baik (72.01%). Materi ajar termasuk kategori kurang baik 

(65.33%). Metode pembelajaran termasuk kategori kurang baik (65.06%), 

dan penilaian hasil pembelajaran termasuk kategori kurang baik 

(64.54%). 

2. Pelaksanaan pembelajaran 

Berdasarkan tabel 3, diperlihatkan bahwa untuk pelaksanaan 

pembelajaran oleh Guru SMA N 1 dan 2 Wonogiri tahun 2013/2014 rata-

rata adalah 80.62% (Baik). Target melakukan apersepsi, motivasi, dan 

penyampaian tujuan pembelajaran, guru yang memperoleh prosentase 

tertinggi adalah Guru B sebesar 75% dan yang memperoleh prosentase 

terendah adalah Guru D dan Guru E sebesar 25%. Target menguasai 

materi pembelajaran, guru yang memperoleh prosentase tertinggi adalah 

Guru A dan Guru C sebesar 100%, sedangkan guru yang memperoleh 

prosentase terendah adalah Guru D dan Guru E  sebesar 75%. Target 

menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik, guru yang memperoleh 

prosentase tertinggi adalah Guru D sebesar 100%, sedangkan guru yang 

memperoleh prosentase terendah adalah Guru B dan Guru C sebesar 75%. 

Target menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik, guru yang 

memperoleh prosentase tertinggi adalah Guru D sebesar 100%, sedangkan 
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Tabel 3. Rekapitulasi prosentase pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum 2013 oleh Guru Biologi 

NO KOMPONEN TARGET 
PROSENTASE (%) 

∑ 
Rata-
rata 
(%) 

Ket. GURU 
A 

GURU 
B 

GURU 
C 

GURU 
D 

GURU 
E 

A Kegiatan 
pendahuluan 

Melakukan apersepsi, motivasi, dan 
penyampaian tujuan pembelajaran 

50 75 50 25 25 225 45 KB 

B Kegiatan inti 1. Menguasai materi pembelajaran 100 87.5 100 75 75 437.5 87.5 SB 
2. Menerapkan strategi pembelajaran yang 

mendidik 
87.5 75 75 100 87.5 425 85 SB 

3. Menerapkan pendekatan pembelajaran 
saintifik 

75 62.5 50 100 75 362.5 72.5 B 

4. Memanfaatkan sumber belajar/media 
dalam pembelajaran 

75 75 75 100 75 400 80 B 

5. Pelibatan peserta didik dalam 
pembelajaran 

100 100 100 100 100 500 100 SB 

6. Menggunakan bahasa yang benar dan 
tepat dalam pembelajaran 

100 100 100 100 100 500 100 SB 

C Kegiatan 
penutup 

Menerapkan langkah menutup pelajaran 
75 75 75 75 75 375 75 B 

JUMLAH 662.5 650 625 675 612.5 3225 645  
RATA-RATA (%) 82.81 81.25 78.12 84.37 76.56 403.12 80.62 B 

 
Keterangan (Sugiyono, 2012): 
SKB (Sangat Kurang Baik) : 25% - 43,75% 
KB (Kurang Baik)  : 43.76% - 62.50% 
B (Baik)    : 62.51% - 81.25% 
SB (Sangat Baik)   : 81.26% - 100%  
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guru yang memperoleh prosentase terendah adalah Guru C 50%. Target 

memanfaatkan sumber belajar/media dalam pembelajaran, guru yang 

memperoleh prosentase tertinggi adalah Guru D sebesar 100%, sedangkan 

guru yang memperoleh prosentase terendah setara antara Guru A, Guru B, 

Guru C, dan Guru E sebesar 75%. Target pelibatan peserta didik dalam 

pembelajaran dan menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran semua guru memperoleh prosentase setara sebesar 100%. 

Target menerapkan langkah menutup pelajaran, semua guru memperoleh 

prosentase setara sebesar 75%. Secara umum, kemampuan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran termasuk kategori baik (80.62%). Meskipun 

dalam pelaksanaan pembelajaran sudah menerapkan pendekatan saintifik, 

namun proses pembelajaran tidak sesuai dengan RPP. Hal ini kurang 

sesuai dengan indikator disebabkan pelaksanaan pembelajaran saintifik 

belum efektif dan masih terpaku pada gaya mengajar yang lama, karena 

pada semester 2 waktu pembelajaran untuk kelas X banyak yang tersita 

untuk kegiatan kelas XII, mulai dari try out, ujian sekolah, dan ujian 

nasional. Masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran adalah masih 

banyaknya materi pembelajaran sedangkan waktu pembelajaran tidak 

mencukupi, sehingga guru harus menyelesaikan semua materi dengan sisa 

waktu yang tersedia. Hal ini menyebabkan pembelajaran sedikit 

dipersingkat untuk mengejar materi yang belum disampaikan. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai 

problematika guru mata pelajaran biologi kelas X SMA Negeri se-Kecamatan 

Wonogiri dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 

diperoleh kesimpulan bahwa problematika yang dihadapi guru mata pelajaran 

biologi di SMA N se-Kecamatan Wonogiri dalam pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013 tahun pelajaran 2013/2014 adalah lemah dalam 

memilih dan memanfaatkan media pembelajaran secara optimal (0%), dan 
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lemah melakukan apersepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran 

(45%). 
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