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Pendahuluan 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana, 

hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan 

dilaksanakan secara sengaja dan memerlukan sebuah 

perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut 

dilakukan pada tingkatan nasional hingga tingkatan 

sekolah bahkan tingkatan paling kecil yaitu proses 

pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru. 

Perencanaan yang matang dilakukan agar terwujud 

suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga 

tujuan dari pendidikan dapat tercapai.  

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19 ayat 3 

menjelaskan bahwa satuan pendidikan melakukan 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan 

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, dapat 

dipahami bahwa untuk mewujudkan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan 

guru-guru yang mempunyai kompetensi pedagogik dan 

kemampuan mengelola pembelajaran yaitu mampu 

membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakannya, 

menilai, mengevaluasi hasil belajar, dan melaksanakan 

tindak lanjut hasil evaluasi. 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah menjelaskan bahwa salah satu dari 10 mata 

pelajaran yang diajarkan pada jenjang SMP/MTs adalah 

mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Biologi adalah 

salah satu substansi yang terdapat dalam mata pelajaran 

IPA. Berdasarkan karakteristik pembelajaran IPA SMP, 

IPA yang di dalamnya juga memuat biologi bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta, konsep atau prinsip saja tetapi juga merupakan 

proses penemuan. Proses pembelajarannya menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu 

memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu 

dan berbuat. Sehingga, kedepannya peserta didik dapat 

menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari yang 

didasarkan pada metode ilmiah.  

Pembelajaran kontekstual atau CTL (Contextual 

Teaching and Learning) merupakan suatu konsep 

pembelajaran yang menekankan proses keterlibatan 

peserta didik secara penuh untuk menemukan materi 

yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata. Sehingga, mendorong peserta didik 

untuk menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Konsep pembelajaran ini sesuai dengan 

Kata kunci: evaluasi, perencanaan pembelajaran, kontekstual 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan proses pembelajaran kontekstual yang 

terkait Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran biologi di SMP Negeri 1 Kalikajar. 

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Objek penelitiannya berupa 8 bendel Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran biologi yang dipilih secara acak sederhana (simple random 

sampling). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Instrumen yang digunakan adalah 

lembar observasi berupa daftar cek list. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif, dengan 

membandingkan hasil penelitian dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan proses pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran 

biologi di SMP Negeri 1 Kalikajar Kabupaten Wonosobo berada pada kategori baik. 8 bendel RPP yang 

diamati seluruhnya berada pada kategori baik, dengan nilai akhir RPP 1, RPP 2, RPP 3, RPP 8 sebesar 66,67, 

RPP 4 dan RPP 5 sebesar 60,61, RPP 6 sebesar 69,70 dan RPP 7 sebesar 72,73. Sedangkan hasil pengamatan 

dari setiap komponen RPP yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pembelajaran, alokasi waktu dan sumber belajar berada pada kategori sangat baik, indikator 

pencapaian kompetensi dan langkah pembelajaran berada pada kategori cukup baik dan komponen penilaian 

berada pada kategori kurang baik. 
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karakteristik pembelajaran IPA, jadi pembelajaran 

kontekstual dapat diterapkan pada matapelajaran IPA 

dalam hal ini biologi. Guru IPA-Biologi di SMP Negeri 

1 Kalikajar Kabupaten Wonosobo menerapkan 

pembelajaran kontekstual dalam pelaksanaan 

pembelajaran biologi. Guru memulai pengelolaan 

pembelajaran dengan membuat perencanaan 

pembelajaran berbasis kontekstual kemudian 

melaksanakan rencana tersebut pada saat pelaksanaan 

proses pembelajaran, namun selama ini belum pernah 

dilakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan proses 

bembelajaran kontekstual di SMP N 1 Kalikajar. 

Adanya evaluasi, diharapkan dapat diketahuai gambaran 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran kontekstual 

pada mata pelajaran biologi di sekolah tersebut. 

Perencanaan proses pembelajaran merupakan awal 

dari suatu proses pembelajaran. Pada tahap perencanaan 

guru merumuskan  materi pelajaran yang akan dipelajari 

peserta didik, merencanakan media, metode atau strategi 

yang akan digunakan, merancang alokasi waktu yang 

dibutuhkan dalam mengajar dan menentukan penilaian 

yang akan digunakan. Hal ini dilakukan agar tujuan dari 

suatu pembelajaran dapat tercapai. Majid (2007: 17), 

dalam pembuatan perencanaan pengajaran terkandung 

dua pemikiran utama yaitu proses pengambilan 

keputusan dan pengetahuan profesional tentang proses 

pengajaran. Proses pengambilan keputusan itu misalnya 

menentukan apa yang akan dipelajari siswa atau 

menentukan cara mengorganisasikan aktivitas kelas 

pada saat pembelajaran nanti.  

Perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan oleh 

guru meliputi silabus dan RPP yang berisi hasil 

pengambilan keputusan tentang materi yang akan 

diajarkan, metode, sumber belajar dan penilaian yang 

akan digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran 

agar tujuan dari suatu pembelajaran dapat tercapai. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 

rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen 

pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan 

dijabarkan dalam silabus. RPP merupkan komponen 

penting dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang 

pengembangnya harus dilakukan secara profesional 

(Mulyasa, 2009:  212). 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka 

penelitian ini dibatasi pada permasalahan belum 

diketahuinya perencanaan proses pembelajaran 

kontekstual terkait Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) pada mata pelajaran biologi di SMP Negeri 1 

Kalikajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi 

untuk mengetahui gambaran perencanaan proses 

pembelajaran yang dibuat oleh guru. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. 

Penelitian ini mengevaluasi perencanaan proses 

pembelajaran biologi berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Populasi dari penelitian ini adalah 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kontekstual 

pada mata pelajaran biologi yang disusun oleh guru 

biologi di SMPN 1 Kalikajar pada tahun ajaran 

2013/2014 sebanyak 17 bendel. Sampel penelitian 

adalah 8 bendel Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) kontekstual pada mata pelajaran biologi yang 

disusun oleh guru di SMP Negeri 1 Kalikajar  

Kabupaten Wonosobo pada tahun ajaran 2013/2014 

yang diperoleh secara acak sederhana (simple random 

sampling).  

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah teknik observasi. Pada penelitain 

ini, observasi dan analisis RPP dilakukan oleh tiga 

orang pengamat (observer). Pengamat melakukan 

observasi dengan cara mengamati dan menganalisis 

RPP menggunakan lembar observasi sebagai instrumen 

penelitian. Lembar observasi yang digunakan berupa 

daftar cheklist mengenai perencanaan pembelajaran 

kontekstual yang dibuat guru biologi. Data yang 

diperoleh dari observasi ditentukan jumlah skornya 

kemudian ditentukan nilai akhirnya dengan rumus 

sebagia berikut 

, 

 
Nilai akhir yang diperoleh, diklasifikasikan dalam 

kategori sangat baik, baik, cukup, kurang dan kurang 

sekali. Berikut kriteria pengklasifikasian nilai akhir 

yang disesuaikan dengan Arikunto (2009: 35). 
Tabel 1. Tabel Kategori Rentang Nilai Evaluasi Perencanaan 

Pembelajaran Kontekstual pada Mata Pelajaran 

Biologi 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil yang diperoleh dari evaluasi perencanaan 

proses pembelajaran yang terdiri dari 8 buah Rencana 

Perencanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran biologi 

menunjukkan hasil yang baik. Kategori ini diperoleh 

karena RPP telah dibuat secara sistematis, komponen 

RPP yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar 

sudah sesuai dengan standar isi. Indikator dirumuskan 

dengan cukup baik, tujuan yang dirumuskan mencakup 

keseluruhan indikator. Materi ajar dan metode yang 

dipilih sesuai tujuan pembelajaran, langkah 

pembelajaran cukup sesuai dengan pola pembelajaran 

kontekstual dan komponen kontekstual yaitu questioning 

(bertanya), learning community (masyarakat belajar), 

dan reflection (refleksi), alokasi waktu dan penentuan 

sumber belajar sangat baik. Berikut ini tabel hasil nilai 

akhir evaluasi perencanaan proses pembelajaran 

kontekstual pada mata pelajaran biologi. 

Rentang Nilai Kategori 

80-100 Sangat baik 

60-80 Baik 

40-60 Cukup 

20-40 Kurang 

<20 Kurang sekali 
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Tabel 2. Tabel Hasil Evaluasi Perencanaan Proses 

Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Pelajaran 

Biologi Di SMP Negeri 1 Kalikajar 

 

RPP Ke- 
Skor 

Kumulatif 

Nilai 

Akhir  
Kategori  

RPP 1 22 66,67 Baik 

RPP 2 22 66,67 Baik 

RPP 3 22 66,67 Baik 

RPP 4 20 60,61 Baik 

RPP 5 20 60,61 Baik 

RPP 6 23 69,70 Baik 

RPP 7 24 72,73 Baik 

RPP 8 22 66,67 Baik 

Tabel 3. Tabel Rata-Rata Hasil Evaluasi Perencanaan Proses 

Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Pelajaran 

Biologi Di SMP Negeri 1 Kalikajar 

Rata-Rata Skor Nilai Akhir Kategori 

21,88 66,29 BAIK 

Hasil penelitian juga didapatkan dari perhitungan 

perolehan skor masing-masing indikator dari aspek 

pengamatan. Aspek pengamatan meliputi setiap 

komponen RPP yaitu standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, 

materi ajar, metode pembelajaran, langkah 

pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar dan 

penilaian. Hasil penskoran dan kategori setiap 

komponen RPP yang diamati dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

Tabel 4. Tabel Hasil Evaluasi Perencanaan Proses 

Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Pelajaran 

Biologi Di SMP Negeri 1 Kalikajar Terkait 

Komponen-Komponen RPP 

Komponen RPP 
Skor 

Kumulatif 

Nilai 

Akhir  
Kategori  

Standar 

kompetensi dan  

kompetensi dasar 

14 87,5 
 Sangat 

Baik 

Indikator 19 59,38 
Cukup 

Baik 

Tujuan 

pembelajaran 
13 81,25 

Sangat 

Baik 

Materi ajar 13 81,25 
Sangat 

Baik 

Metode 

pembelajaran 
16 100 

Sangat 

Baik 

Langkah 

pembelajaran 

yang merujuk 

pada konsep 

pembelajaran 

kontekstual 

62 59,62 
Cukup 

Baik 

Alokasi waktu 
8 100 

Sangat 

Baik 

Sumber belajar 
16 100 

Sangat 

Baik 

Penilaian 
14 35 

Kurang 

baik 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Indikator standar kompetensi dan kompetensi dasar 

semua RPP mata pelajaran biologi yang diamati berada 

pada kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa 

standar kompetensi dan kompetensi yang dibuat telah 

merujuk pada Standar Isi (BSNP). Berikut ini perolehan 

skor untuk indikator standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi semua RPP mata 

pelajaran biologi yang diamati pada kategori cukup 

baik. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator 

pencapaian kompetensi dirumuskan oleh guru dengan 

cukup baik, indikator pencapaian juga sudah 

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur. Kebanyakan 

indikator pembelajaran yang dirumuskan hanya 

mengukur pencapaian kompetensi dasar yang mencakup 

pengetahuan saja. 

Tujuan pembelajaran 

Indikator tujuan pembelajaran berada pada kategori 

sangat baik. Hasil ini diperoleh karena tujuan 

pembelajarannya dirumuskan berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Selain itu, tujuan 

yang dirumuskan mencakup keseluruhan indikator 

ketercapaian hasil belajar. 

Materi ajar  

Materi ajar semua RPP mata pelajaran biologi yang 

diamati berada pada kategori sangat baik. Hasil ini 

menunjukkan bahwa materi ajar yang dipilih sesuai 

dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan 

pembelajaran.  

Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran pada semua RPP mata 

pelajaran biologi yang diamati adalah berada pada 

kategori sangat baik. Hasil ini diperoleh karana metode 

pembelajaran yang dipilih sesuai dengan karakteristik 

dari setiap indikator dan kompetensi yang akan dicapai. 

Selain itu pemilihan metode pembelajaran relevan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

harus dimiliki peserta didik. 

Langkah pembelajaran 

Perencanaan Langkah pembelajaran berada pada 

kategori cukup baik. Hasil ini diperoleh karena langkah 

pembelajaran dirancang dengan cukup baik dengan 

memperhatikan pola pembelajaran kontekstual. langkah 

pembelajaran cukup sesuai dengan pola pembelajaran 

kontekstual dan komponen kontekstual yaitu 

questioning (bertanya), learning community 

(masyarakat belajar), dan reflection (refleksi). Namun 

untuk komponen konstruktivisme, Inquiry, Modelling 

dan Authentic assessment (penilaian autentik) tidak 

ditemukan pada rancangan langkah pembelajaran. 

Alokasi waktu 

Alokasi waktu berada pada kategori sangat baik. 

Pada setiap tahapan kegiatan pembelajaran dalam RPP, 

guru mencantumkan proporsi waktu/alokasi waktu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 

tersebut. 

Sumber belajar 

Sumber belajar berada pada kategori sangat baik. 

Hasil ini menunjukkan bahwa penentuan sumber belajar 

sudah sesuai dengan materi dan kegiatan pembelajaran. 
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Sumber belajar juga bervariasi tidak hanya media cetak 

saja. Terdapat sumber berupa media elektronik seperti 

video, kemudian charta organ maupun lingkungan. 

 

Penilaian  

Penilaian berada pada kategori kurang baik. 

Komponen penilaian pada RPP hanya mencantumkan 

penilaian hasil belajar melalui penilaian tes saja. 

Terdapat beberapa RPP yang prosedur dan instrumen 

penilaiannya kurang sesuai dengan indikator 

pencapaian. Selain itu tidak dicantumkan penilaian 

untuk proses belajar, pengukuran sikap ataupun 

penilaian melalui pengamatan kerja. Penilaian hanya 

terpaku pada penilaian kognitif saja padahal menurut 

konsep pembelajaran IPA yang dikemukakan Prihantro 

Laksmi dalam Trianto (2010: 142), pembelajaran IPA  

diharapkan pula memberikan keterampilan 

(psikomotorik), kemampuan sikap ilmiah (afektif), 

pemahaman, kebiasaan, dan apresiasi. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

diambil kesimpulan bahwa perencanaan proses 

pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran biologi di 

SMP Negeri 1 Kalikajar Kabupaten Wonosobo secara 

keseluruhan berada pada kategori baik. RPP telah 

disusun secara sistematis, komponen RPP yaitu standar 

kompetensi dan kompetensi dasar sudah sesuai dengan 

standar isi. Indikator dirumuskan dengan cukup baik, 

tujuan yang dirumuskan mencakup keseluruhan 

indikator. Materi ajar dan metode yang dipilih sesuai 

tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran cukup 

sesuai dengan pola pembelajaran kontekstual dan 

komponen kontekstual yaitu questioning (bertanya), 

learning community (masyarakat belajar), dan reflection 

(refleksi). Alokasi waktu dan penentuan sumber belajar 

sangat baik, namun komponen penilaian kurang baik 

karena hanya mencantumkan  penilaian kognitif saja. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru 

dalam mengelola pembelajaran terutama pada 

penyusunan perencanaan pembelajaran, peneliti 

memberikan saran agar indikator pencapaian 

kompetensi dan instrumen penilaian yang dirumuskan 

oleh guru diharapkan tidak hanya mencakup 

pengetahuan saja namun juga sikap dan keterampilan. 

Langkah pembelajaran yang dirancang guru diharapkan 

lebih mendorong peserta didik untuk merumuskan 

masalah dan mencari jawaban atas pertanyaanya sendiri 

yaitu dengan mengarahkan peserta didik kepada 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya. 

Sehingga peserta didik tidak terpaku pada lembar kerja 

yang diberikan guru. 

 

Saran 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru 

dalam mengelola pembelajaran terutama pada 

penyusunan perencanaan pembelajaran, maka 

berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Indikator pencapaian kompetensi dan instrumen 

penilaian yang dirumuskan oleh guru diharapkan 

tidak hanya mencakup pengetahuan saja namun juga 

sikap dan keterampilan. 

2. Langkah pembelajaran yang dirancang guru 

diharapkan lebih mendorong peserta didik untuk 

merumuskan masalah dan mencari jawaban atas 

pertanyaanya sendiri yaitu dengan mengarahkan 

peserta didik kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi 

di lingkungannya. Sehingga peserta didik tidak 

terpaku pada lembar kerja yang diberikan guru. 
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