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AbstrakSalah satu elemen perubahan Kurikulum 2013 yaitu standar proses. Standar proses mencakup perencanaan
proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi standar proses Kurikulum 2013 pada pembelajaran biologi di
MAN Tanjungpinang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Penelitian ini dilakukan di MAN Tanjungpinang
kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 pada Semester Genap tahun ajaran 2017/2018.Penelitian ini menganalisis RPP yang disusun
guru dan mengamati kegiatan belajar mengajar.Sumber data dalam penelitian ini adalah guru biologi kelas XI, siswa
kelas XI, dokumen RPP, dan kegiatan pembelajaran.Pengumpulan data menggunakan pedoman observasi, wawancara,
dan dokumentasi.Metode analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) telah memuat adanya pendekatan scientific yang
merupakan penekanan dalam kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran di MAN Tanjungpinang baik kelas XI IPA 1
dan XI IPA 2 masih sering menggunakan metode ceramah sehingga tidak dapat memfasilitasi siswa menggunakan
pendekatanscientific dan belum mampu mengembangkan karakter siswa.

Kata Kunci : Standar Proses, Pembelajaran Biologi, Kurikulum 2013

jawab.Ibarat tubuh, kurikulum merupakan jantungnya

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting

pendidikan. Upaya penyempurnaan kurikulum tidak lain

dalam suatu negara, dimana pendidikan merupakan

demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang

ujung tombak untuk menciptakan perkembangan dan

kompetitif dan selalu relevan dengan perkembangan

kemajuan suatu negara. Generasi muda akan layu dan

zaman yang senantiasa menjadi tuntutan.

tertinggal

tanpa

pendidikan,

sehingga

akan

mempengaruhi kualitas maju atau tidaknya suatu
negara. Melalui jalur pendidikan diharapkan dapat
menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,
yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa. Upaya
untuk

menciptakan

sumber

daya

manusia

yang

berkualitas yaitu dengan pendidikan yang berkualitas.
Penyelenggaraan

pendidikan

yang

baik

akan

menghasilkan lulusan yang kompeten.
Pemerintah

terus

berupaya

Sampai saat ini dunia pendidikan Indonesia
telah menerapkan beberapa kurikulum antara lain
Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964,
Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984,
Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis
Kompetensi), Kurikulum 2006 (KTSP), dan Kurikulum
2013. Pelaksanaan Kurikulum 2013 menjadi harapan
bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia saat
ini.Adanya pengembangan kurikulum ini diperlukan

meningkatkan

kesiapan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah

kualitas pendidikan.Salah satu upaya tersebut adalah

maupun

melalui

kurikulum ini. Menurut Mulyasa (2015: 9) “pada tahun

perubahan

dan

pengembangan

satuan

pendidikan

2013/2014

yang

melaksanakan

kurikulum.Kurikulum memainkan peran yang sangat

ajaran

pemerintah

telah

penting dalam mewujudkan generasi yang handal,

mengimplementasikan Kurikulum 2013. Implementasi

kreatif, inovatif, dan menjadi pribadi yang bertanggung

Kurikulum 2013 masih dilakukan secara terbatas dan
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bertahap di beberapa sekolah dan beberapa jenjang

Standar proses sebagai suatu kriteria mengenai

pendidikan, yaitu dimulai dari kelas I dan IV SD, kelas

pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan

VII SMP, dan kelas XI SMA”.

untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sebuah
proses pendidikan, baik tingkat nasional maupun tingkat

Elemen perubahan Kurikulum 2013 meliputi
perubahan standar kompetensi lulusan, standar proses,
standar isi, dan standar penilaian (Mulyasa, 2015: 60).
Salah satu standar pendidikan yang penting adalah
standar proses. Standar proses pendidikan adalah
standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan
untuk

mencapai

standar

kompetensi

lulusan

(Permendikbud No 65 Tahun 2013).

kelas akan dianggap sukses apabila kompetensi lulusan
yang ditargetkan dapat tercapai dengan sempurna. Oleh
sebab itu, diperlukan beberapa tahapan-tahapan dan
serangkaian strategi yang nantinya dijadikan pedoman
untuk

mencapai

target

tersebut.

Standar

proses

merupakan sebuah pedoman, atau tahapan langkahlangkah bagi para guru saat mereka memberikan
pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses
pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efesien, dan

Standar proses digunakan sebagai pedoman

inovatif.

Sehingga

beberapa

target

atau

kriteria

guru dalam pengelolaan pembelajaran karena berisi

mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan

tentang standar minimal mengenai proses pembelajaran

sempurna.

yang harus dilakukan. Standar proses mencakup
perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran, penilaian proses, dan hasil pembelajaran.
Meskipun telah disediakan panduan berupa standar
proses, kesuksesan penerapannya di lapangan sangat
dipengaruhi

oleh

kemampuan

guru

yang

akan

menerapkan dan mengaktualisasikan standar proses
tersebut dalam pembelajaran. Guru harus selalu
memperbaharui

pengetahuan

dan

keterampilan

pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan
perubahan kurikulum maupun standar pendidikan.
Dalam

penelitian

ini,

peneliti

Penerapan

ingin

lebih menekankan pada proses pembelajaran, bukan saja
hasil akhir (kompetensi pengetahuan). Hal itulah yang
membedakan dengan kurikulum sebelumnya yaitu
KTSP.Menurut Mulyasa (2015: 61) “KTSP lebih
menekankan pada aspek pengetahuan (hasil belajar),
belum sepenuhnya mengembangkan pribadi peserta
2013

tidak

hanya

mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi
lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan
oleh peserta didik”.

mengalami

didik dilatih untuk belajar mengobservasi, mengajukan
pertanyaan,

mengumpulkan

data,

menganalisis

(mengasosiasikan) data, dan mengkomunikasikan hasil
belajar

yang

disebut

pendekatan

scientific

dan

merupakan bagian dari standar proses. Pendekatan ini
perlu

dilakukan

untuk

dapat

mengembangkan

kemampuan peserta didik untuk belajar mandiri dan
berfikir kreatif.Salah satu mata pelajaran yang cocok
dengan menggunakan pendekatan scientific adalah

yaitu standar proses. Alasannya karena Kurikulum 2013

Kurikulum

2013

perubahan paradigma pembelajaran, dimana peserta

pembelajaran biologi.

memfokuskan pada elemen perubahan Kurikulum 2013

didik.Sedangkan

Kurikulum

Pembelajaran

biologi

menekankan

pada

pemberian pengalaman secara langsung, dimana biologi
ini adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk makhluk
hidup.Dilihat dari segi materi maupun kegunaannya,
pembelajaran biologi sangat baik untuk meningkatkan
pengetahuan,

keterampilan,

sikap,

dan

nilai.Mata

pelajaran biologi pada SMA/MA dalam Kurikulum
2013 menjadi sebuah mata pelajaran peminatan
matematika dan sains yang ditempuh oleh siswa.Tujuan
dari

mata

pelajaran

peminatan

adalah

untuk

memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan
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minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai

Penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

kualitatif. Menurut Arifin (2012: 29) “penelitian

dengan minat keilmuannya diperguruan tinggi.

kualitatif
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru
biologi di MAN Tanjungpinang, Kurikulum 2013
dianggap menambah beban guru, karena tuntutan
mengenai siswa lebih mendalam dalam mengajar dan
perangkat pembelajaran juga menjadi lebih banyak
dikembangkan. Guru senantiasa membuat perangkat
pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP). Namun, perencanaan dan pelaksanaannya belum
diketahui apakah sudah sesuai dengan standar proses
yang diberlakukan dalam Kurikulum 2013.

adalah

penelitian

untuk

menjawab

permasalahan yang memerlukan pemahaman secara
mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang
bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai
dengan

kondisi

objek

dilapangan

tanpa

adanya

manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama
data kualitatif”. penelitian ini dilakukan di MAN
Tanjungpinang yang berlokasi di Jalan Raja Ali Haji
Km. 4 Tanjungpinang. Pelaksanaan penelitian ini
dimulai pada semester genap tahun pelajaran 2017-2018
di bulan Mei 2017.

Sedangkan hasil wawancara dengan beberapa

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil

siswa pelajaran biologi yang diajarkan oleh guru

observasi pelaksanaan pembelajaran, analisis RPP yang

cenderung membosankan.Hal ini disebabkan penyajian

dibuat oleh guru dan hasil wawancara dengan guru dan

materi pembelajaran besifat monoton, sehingga siswa

siswa.Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari

kurang antusias yang dapat mengakibatkan pelajaran

mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 172).

kurang

dalam

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru biologi

Kurikum 2013 yang dituntut adalah keaktifan siswa dan

kelas XI IPA yang terdiri dari 2 orang, siswa kelas XI

guru sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana

IPA yang terdiri dari 2 kelas, dokumen RPP, dan

menarik dalam kegiatan pembelajaran.

kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan siwa.

menarik.Sedangkan

pembelajaran

Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti
untuk

melakukan

penelitian

yang

berjudul

“Implementasi Standar Proses Kurikulum 2013 Pada

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1. Perencanaan Pembelajaran

Tanjungpinang”.

Hasil dari analisis RPP yang disusun oleh guru

Penelitian mengenai implementasi standar proses

biologi kelas XI IPA 1 telah memenuhi ketercapaian

Kurikulum 2013 penting dilakukan untuk melakukan

79% dengan kriteria terpenuhi. Sedangkan RPP yang

kajian

proses

disusun oleh guru biologi kelas XI IPA 2 telah

pembelajaran Kurikulum 2013 pada pembelajaran

memenuhi ketercapaian 86% dengan kriteria sangat

biologi di lapangan. Selain itu, dapat diketahui apakah

terpenuhi. Maka dari itu berarti secara umum guru telah

proses pembelajaran sudah sesuai standar proses yang

menyusun perencanaan pembelajaran berupa RPP

ditentukan dalam Kurikulum 2013 atau masih menemui

dengan baik. RPP yang disusun guru telah memenuhi

berbagai kendala. Melalui penelitian ini diharapkan

sebagian besar indikator dalam Permendikbud No.65

dapat memberikan informasi mengenai implementasi

Tahun 2013 tentang standar proses. RPP yang disusun

standar

dapat

guru telah memfasilitasi siswa untuk melakukan

digunakan guru dan sekolah sebagai informasi yang

pembelajaran biologi dengan pendekatan scientific dan

bermanfaat untuk perbaikan proses pembelajaran di

penilaian autentik yang merupakan penekanan dari

kemudian hari.

kurikulum 2013.

Pembelajaran

awal

proses

METODE

Biologi

agar

di

MAN

diperoleh

Kurikulum

gambaran

2013

sehingga
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1. Perencanaan Pembelajaran
Berdasarkan hasil analisis RPP, secara umum
guru biologi telah menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran dengan baik. RPP yang dibuat oleh guru

2. Pelaksanaan Pembelajaran

sudah memenuhi sebagian besar indikator dalam
a. Pengelolaan Kelas
Hasil

Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang standar

observasi

menunjukkaan

bahwa

pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru biologi
kelas XI IPA 1 sudah berjalan dengan baik. Namun
demikian, masih terdapat aspek yang belum terpenuhi
seperti pengaturan tempat duduk siswa, penggunaan
kata-kata yang baik, penciptaan suasana tertib, disiplin,
nyaman dalam proses pembelajaran serta pengelolaan

proses Kurikulum 2013. RPP yang disusun oleh guru
telah

menggunakan pendekatan

scientific

yang

mengacu pada standar proses kurikulum 2013. Lima
aspek yang terdapat dalam pendekatan scientific yaitu
mengamati,

menanya,

mengumpulkan

informasi,

mengolah informasi dan mengkomunikasikan

telah

dideskripsikan guru dalam kegiatan inti.

waktu. Sedangkan hasil observasi pengelolaan kelas

Berdasarkan hasil wawancara, penyusunan

yang dilakukan oleh guru biologi kelas XI IPA 2 juga

RPP yang dilakukan oleh guru biologi di MAN

sudah berjalan dengan baik. Tetapi, seperti halnya pada

Tanjungpinang kelas XI IPA 1 dan IPA 2 dilakukan

kelas XI IPA 1, pada kelas XI IPA 2 juga terdapat aspek

secara mandiri. Guru menggunakan contoh RPP yang

yang belum terpenuhi, seperti pengaturan tempat duduk

didapat pada saat mengikuti pelatihan Kurikulum 2013

siswa, volume dan intonasi suara guru, penciptaan

dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di kelas.

suasana

Walaupun RPP disusun secara mandiri tetapi guru

tertib,

disiplin,

nyaman

dalam

proses

pembelajaran, serta pengelolaan waktu.

saling bertukar pikiran dengan guru lain untuk
menyelesaikan sebuah RPP.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Kurniasih dan

Observasi pelaksanaan pembelajaran yang
dilakukan berpedoman pada permendikbud No. 65
Tahun 2013 tentang standar proses Kurikulum 2013.
Berdasarkan tabel 16 hasil observasi pelaksanaan
pembelajaran biologi yang dilakukan di kelas XI IPA 1
dan kelas XI IPA 2 belum sesuai dengan standar proses
Kurikulum 2013. Hasil observasi menunjukkan bahwa
pelaksanaan pembelajaran biologi yang mengacu pada
standar proses Kurikulum 2013 di kelas XI IPA 1 dan
kelas XI IPA 2 berjalan dengan kriteria kurang
terlaksana. Pelaksanaan pembelajaran biologi di kelas
XI IPA 1 memenuhi ketercapaian 45% dan kelas XI
IPA

2

memenuhi

ketercapaian

45%.

Karena

Sani (2014: 2)

“pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru baik
secara mandiri maupun secara bersama-sama melalui
musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di dalam
suatu sekolah tertentu semestinya harus difasilitasi dan
disupervisi kepala sekolah atau guru senior yang
ditunjuk oleh kepala sekolah”. Namun, kenyataannya di
MAN Tanjungpinang tidak demikian.Berdasarkan hasil
wawancara, guru menyusun RPP secara mandiri dan
saat bertukar pikiran hanya sesama guru yang akrab
saja. Guru menyusun RPP dengan mengikuti contoh
RPP yang diberikan pada saat pelatihan Kurikulum
2013.

pelaksanaan pembelajaran di MAN Tanjungpinang

Pelatihan yang diikuti guru bisa memberikan

kelas XI IPA 1 dan kelas XI IPA 2 belum sesuai dengan

tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai

RPP yang telah disusun.

kurikulum 2013.Sehingga guru memiliki bekal dan

Pembahasan

kemampuan dalam menyusun RPP kurikulum 2013 dan
diharapkan dapat mengimplementasikannya dengan
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baik.Hal tersebut sesuai penelitian Sujoko (2012) yang

Berdasarkan hasil wawacara, guru kelas XI

menyatakan bahwa pelaksanaan pelatihan berpengaruh

IPA 2 menyatakan dalam menentukan media dan

dalam meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran

model-model pembelajaran guru terkendala dalam segi

untuk mengimplementasikan RPP.Namun, berdasarkan

waktu.Terkadang

hasil wawancara, guru biologi menyatakan ketika

menghambat kegiatan pembelajaran sehingga model-

mengikuti pelatihan hasilnya tidak memuaskan. Belum

model pembelajaran yang direncanakan guru menjadi

jelas apa tujuan dan sasaran dari Kurikulum 2013 itu.

sia-sia karena tidak bisa dilakukan.Selain itu terkendala

banyak

kegiatan

sekolah

yang

pada fasilitas yang ada disekolah. Pada saat guru telah
Penyusunan RPP kurikulum 2013 ditemukan
berbagai

kendala.Seperti

halnya

kendala

dalam

merencanakan media berupa ppt, infokus tidak tersedia
lagi karena telah dipakai oleh guru yang lain.

penelitian Pradhitya (2014) yaitu guru mengalami
kesulitan pada tahap perencanaan dalam menentukan

2. Pelaksanaan Pembelajaran

model-model pembelajaran yang cocok dan sesuai

a. Pengelolaan Kelas

dengan

pendekatan

scientific.Berdasarkan

hasil

Pengelolaan

kelas

merupakan

salah

satu

wawancara, guru di MAN Tanjungpinang kelas XI IPA

keterampilan penting yang harus dikuasai guru.

1 memiliki kendala saat menyesuaikan keadaan di kelas

Menurut Mulyasa (2016: 43) “pengelolaan kelas

dengan deskripsi kegiatan dalam RPP. Guru membuat

merupakan keterampilan guru untuk menciptakan

RPP tetap mengacu pada standar proses Kurikulum

pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikan jika

2013 yaitu siswa menemukan sendiri konsep materi.

terjadi gangguan dalam pembelajaran. Berdasarkan
hasil observasi, pengelolaan kelas yang telah dilakukan

Sesuai dengan Pemendikbud No. 65 Tahun
2013 menjelaskan bahwa terdapat perubahan paradigma

guru di MAN Tanjungpinang kelas XI IPA 1 dan kelas
XI IPA 1 secara umum belum berjalan dengan baik.

pembelajaran dari siswa diberi tahu menjadi siswa
mencari tahu. Tetapi pada saat observasi, pelaksanaan

Pada pelaksanaan pengelolaan kelas, guru

pembelajaran yang dilakukan guru tidak sesuai dengan

belum mampu menciptakan suasana yang kondusif

apa yang direncanakan di dalam RPP yang telah

dalam proses pembelajaran. Terlihat pada saat proses

disusun.

guru

pembelajaran berlangsung siswa membuat keributan

menyatakan lebih nyaman dengan cara mengajar yang

sendiri dan mengabaikan guru yang sedang menjelaskan

biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan metode

materi pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena guru

ceramah.

tidak

Berdasarkan

hasil

wawancara,

menekankan

ketertiban

dan

kedisiplinan.Berdasarkan hasil wawancara dari siswa
Berdasarkan hasil wawancara, penyusunan
RPP yang dilakukan guru kelas XI IPA 2 masih
terkendala pada sulitnya guru dalam menentukan media

guru kurang tegas dan kurang peduli terhadap suasana
kelas. Guru lebih fokus menjelaskan materi. Sehingga
suasana kelas menjadi tidak nyaman untuk belajar.

dan model-model pembelajaran yang cocok dan sesuai
dengan pendekatan scientific.Hal tersebut sesuai dengan

b. Pelaksanaan Pembelajaran

penelitian Pradhitya, dkk (2014) yang menyatakan
bahwa

“guru

perencanaan

mengalami

kesulitan

dalammenentukan

pada

tahap

model-model

pembelajaran yang cocok dan sesuaidengan pendekatan
scientific.Oleh karena itu, untuk mensiasatinya dengan
menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok”.

Berdasarkan

hasil

observasi,

pelaksanaan

pembelajaran biologi yang dilaksanakan di MAN
Tanjungpinang kelas XI IPA 1 dan kelas XI IPA 2
secara umum berbeda dengan RPP yang telah disusun.
Menurut Kurniasih dan Sani (2014: 1) “RPP adalah
program perencanaan yang disusun sebagai pedoman
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pelaksanaan pembelajaran”. Namun, berdasarkan hasil

dikarenakan guru hanya menggunakan metode ceramah.

wawancara, guru merasa lebih nyaman melakukan

Sehingga proses pembelajaran yang digunakan guru

proses pembelajaran seperti yang biasa guru lakukan.

belum mampu membuat siswa lebih aktif.

Oleh karena itu, guru tidak menggunakan RPP sebagai
pedoman dalam melaksanakan pembelajaran.RPP yang
disusun hanya sebagai administrasi jika ada evaluasi
dari pengawas. Guru tidak menggunakan metode dan
model-model pembelajaran yang bervariasi. Padahal
berdasarkan analisis RPP, guru telah menyusun metode
dan model-model pembelajaran yang bisa membuat
siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran.
Tetapi hasil observasi menunjukkan bahwa guru hanya
menggunakan

metode

ceramah.Berdasarkan

hasil

wawancara, karena guru lebih memilih mengejar materi

Metode ceramah yang digunakan guru belum
bisa memfasilitasi pendekatan scientific secara optimal.
Menurut Sani (2014: 76) “metode yang sesuai dengan
pendekatan scientific antara lain: pembelajaran berbasis
inkuiri, pembelajaran penemuan (discovery learning),
pembelajaran

berbasis

masalah

(problem

learning), dan pembelajaran berbasis proyek (project
based learning). Sebaiknya guru menggunakan metode
dan model-model pembelajaran yang bervariasi agar
proses pembelajaran menjadi menyenangkan.

yang tertinggal akibat banyaknya waktu yang terpakai

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

oleh kegiatan sekolah.

Kesimpulan

Proses pembelajaran yang diharapkan dari
Kurikulum 2013 bukan hanya pada penyampaian materi
pembelajaran saja tetapi, keterlibatan siswa dalam
proses pembelajaran. Pola pembelajaran Kurikulum
2013 lebih menekankan pada keaktifan siswa agar
potensi dirinya dapat berkembang dengan baik.Menurut
Mulyasa (2016: 66) “dalam pembelajaran yang berpusat
pada siswa, guru masih memiliki peran penting dalam
proses pembelajaran yaitu, bertindak sebagai fasilitator
dan motivator”. Guru sebagai fasilitator dan motivator
dalam proses pembelajaran menuntun siswa untuk

based

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa implementasi standar proses
Kurikulum 2013 pada pembelajaran biologi di MAN
Tanjungpinang belum berjalan dengan baik. Guru
biologi di MAN Tanjungpinang telah mempersiapkan
RPP sesuai kurikulum 2013 dengan baik dan lengkap.
Namun, pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang
direncanakan di dalam RPP yang telah disusun. Karena
pelaksanaan

pembelajaran

biologi

di

MAN

Tanjungpinang masih menggunakan metode ceramah.
Sehingga guru tidak bisa sepenuhnya memfasilitasi
pendekatan scientific dalam proses pembelajaran.

mencapai tujuan belajar.
Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran
biologi menggunakan pendekatan scientific di MAN
Tanjungpinang yang dilakukan di kelas XI IPA 1 dan

Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan,
maka implikasi hasil penelitian adalah sebagai berikut.

kelas XI IPA 2 kurang terlaksana.Langkah pendekatan
scientific yang muncul hanyalah mengamati dan

Perencanaan

yang

dilakukan

oleh

guru

menanya. Guru memfasilitasi siswa untuk mengamati

termasuk kedalam kriteria sangat terpenuhi. Guru sudah

melalui LKS yang dimiliki siswa masing-masing.

menyusun RPP sesuai dengan standar proses Kurikulum

Setelah itu guru memancing siswa untuk bertanya

2013. Perencanaan pembelajaran sangatlah penting

mengenai

dilakukan, terutama dalam pembuatan RPP karena

pengamatan

yang

dilakukan.Kegiatan
sangatlah

sebagai pedoman guru dalam mengimplementasikan

sederhana.Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa,

kurikulum ke dalam proses pembelajaran. Dengan

pendekatan

pedoman pembelajaran yang baik, guru akan lebih

pendekatan

yang

scientific

dilakukan

belum

guru

sepenuhnya

muncul
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mudah melaksanakan pembelajaran sehingga tujuan

4.

Siswa

sebaiknya

dalam
Pelaksanaan proses pembelajaran menurut
hasil observasi termasuk ke dalam kriteria kurang

dalam

5.

biologi

berdasarkan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi
masukan untuk guru dan calon guru agar dapat

tidak sesuai dengan RPP yang disusun sehingga guru
mengimplementasikan

pembelajaran

Kurikulum 2013.

terlaksana. Proses pembelajaran yang dilakukan guru

sepenuhnya

aktif

pembelajaran dan lebih mempersiapkan diri

pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik.

belum

lebih

mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada

proses

pembelajaran biologi dengan lebih baik lagi.

pembelajaran dalam Kurikulum 2013. Pelaksanaan
proses pembelajaran berdampak pada kualitas peserta
didik. Pelaksanaan pembelajaran seharusnya berjalan
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