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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pada survey Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2012, 

dari total 65 negara dan wilayah yang masuk survey PISA, Indonesia menduduki 

rangking ke-64 atau hanya lebih tinggi satu peringkat dari Peru. Hasil penelitian  

Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) menempatkan Indonesia di 

posisi bawah dalam daftar Negara dari segi kualitas pendidikan  (Tjall, 2012: 1).   

 

Perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu 

memperbaiki sistem pendidikan. Meskipun pada kenyataannya setiap kurikulum 

pastilah memiliki kekurangan dan perlu dievaluasi serta diperbaiki agar tujuan 

pendidikan tercapai dengan baik (Kurniasih, 2014:1-2). Pada tahun pelajaran baru 

2014/2015 telah dimulai pada bulan Juli lalu dan satuan pendidikan secara 

serentak mulai mengimplementasikan kurikulum 2013 yang merupakan perbaikan 

dari KTSP. Pada awal diluncurkannya kebijakan dan mulainya implementasi 

kurikulum ini telah menuai berbagai kontroversi. Penyiapan kurikulum 2013 

dinilai terlalu terburu-buru dan tidak mengacu pada hasil kajian yang sudah 
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matang berdasarkan hasil evaluasi KTSP, dan kurang memperhatikan kesiapan 

satuan pendidikan dan guru (Alawiyah, 2014: 9).  

 

Apapun dan bagaimanapun kurikulumnya, yang paling penting dilakukan guru 

ialah menjabarkan silabus ke dalam Rencana Pelaksanaan Pebelajaran (RPP). 

Dengan kata lain, tugas utama guru kaitanya dengan dokumen kurikulum adalah 

membuat RPP yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran 

dan pembentukan kompetensi siswa (Mulyasa, 2008:153) 

 

Guru seharusnya melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik dan 

dipersiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan (Safardi, 2009) yang mengatakan bahwa pada 

kenyataannya saat ini guru dalam membuat RPP tidak dirancang dengan baik, 

kebanyakan RPP yang disusun tidak dijadikan sebagai acuan dalam proses belajar 

mengajar melainkan guru cenderung berpedoman terhadap buku paket (buku 

pegangan) sehingga RPP yang disusun guru hanya digunakan untuk pelengkap 

saja. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 
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bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa (Permendiknas, 2013: 3).  

 Hasil penelitian Hampuni (2011:54) di sekolah SMP berstandar Nasional di 

Bandar lampung menunjukan bahwa kemampuan guru sains kelas VIII dalam 

merencanakan pembelajaran berkriteria tinggi, yakni 60% guru berkriteria tinggi 

dalam membuat silabus dan 70% guru berkriteria tinggi dalam membuat RPP. 

Sedangkan hasil evaluasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 

2013 terdapat beberapa guru terkadang tidak berpedoman dengan RPP yang telah 

dibuat dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga terkesan RPP dibuat 

hanya untuk kelengkapan dokumen saja, banyak anggapan bahwa RPP hanya 

dijadikan formalitas ketika ada pengawas atau kepala sekolah melakukan kegiatan 

supervisi. Beberapa guru lebih menyukai mendownload RPP dari internet , dan 

terdapat guru yang hanya mengedit RPP tahun sebelumnya,  mereka hanya 

mengganti tahun pelajaran, kelas, dan jam pelajaran (Alawiyah, 2014: 11). 

 

Oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai profil kemampuan guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.    

B. Rumusan Masalah  

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana profil kemampuan guru IPA kelas VII SMP Negeri di Bandar 
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Lampung dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan 

Kurikulum 2013?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1.  Profil kemampuan guru IPA kelas VII SMP Negeri di Bandar Lampung dalam 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.  

 

D. Manfaat Penelitian  

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi guru : hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai 

kualitas kemampuan guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013.  

2.  Bagi peneliti : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan 

pembelajaran peneliti sebagai calon guru dalam membuat Rencana  

Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan di bahas 

maka diberi batasan masalah sebagai berikut: 

1. Profil guru dalam penelitian ini adalah gambaran mengenai kemampuan guru 

dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.  
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2.  Subyek penelitian ini adalah guru kelas VII  yang mengajar di SMP Negeri  1 

Bandar lampung, SMP Negeri 2 Bandar Lampung, SMP Negeri 13 Bandar 

Lampung yang berjumlah 6 orang. 

3. Observasi  pengamatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat oleh 

guru dilakukan 2 kali. 

4.  Profil kemampuan guru yang dibahas pada penelitian ini adalah kemampuan 

guru IPA kelas VII SMP Negeri di Bandar Lampung dalam membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013  

 

F.  Kerangka Pikir   

 

Kemampuan guru dalam membuat RPP dipengaruhi oleh berbagai faktor latar 

belakang pendidikan yang dimiliki oleh guru, pelatihan-pelatihan yang pernah 

diikuti oleh guru serta pengalaman mengajar guru. Karena guru memiliki peran 

untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena guru merupakan ujung tombak 

terdepan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas serta terlibat langsung dalam 

proses belajar mengajar yang merupakan inti untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yaitu standar kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa.   

 

Perencanaan proses pembelajaran seperti RPP harus sesuai dengan standar proses 

untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai 

kompetensi dasar.  RPP yang berkualitas sekurang-kurangnya mencakup tujuan 

pembelajaran, sesuai dengan standar proses, menggunakan metode kegiatan 

pembelajaran yang sesuai pendekatan saintifik serta penilaian hasil belajar.  
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Melalui RPP yang berkualitas guru diharapkan dapat melaksanakan proses 

pembelajaran yang berkualitas. Sehingga tujuan pendidikan nasional yang 

diharapkan dapat tercapai. 

Untuk memperjelas isi dari kerangka pikir, dapat dilihat pada bagan dibawah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 
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