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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah (UU No 14 Tahun 2005). 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara (UU No. 20 Tahun 2003). Untuk 

dapat mewujudkan pendidikan seperti di atas maka 

guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 

harus dengan mempersiapkan : (1) perencanaan 

pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) 

melaksanakan proses penilaian; (4) melakukan 

remedia/pengayaan. Pendidik/guru memiliki 

tanggung jawab untuk menerapkan apa yang telah 
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diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan 

mematuhi kebijakan yang berlaku, dalam hal ini 

kurikulum. 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Kota Salatiga 

pada jenjang SMP dimulai pada tahun ajaran 

2013/2014, sebanyak 6 sekolah dijadikan sebagai 

piloting, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 5, SMP 

Negeri 6, SMP Negeri 7, SMP Negeri 8, dan SMP 

Kristen 2 Salatiga siap tidak siap pada tahun 

pelajaran 2013/2014 harus menerapkan Kurikulum 

2013 bagi siswa baru kelas VII. Pada struktur 

kurikulum 2013 terdapat satu mata pelajaran yang 

baru yaitu prakarya, sesuai dengan Kerangka Dasar  

dan Struktur Kurikulum tahun 2013, bahwa mata 

pelajaran Prakarya termasuk dalam kelompok B. 

Artinya dalam penyusunan dan pengembangannya 

mata pelajaran prakarya mengakomodir konten-

konten kearifan lokal dan  menumbuhkan 

kemandirian wirausaha. Penyelenggaraan 

pembelajaran Prakarya merupakan tugas utama 

guru yang mendapat tugas untuk mengampu  mata 

pelajaran Prakarya yang didesain dengan 

berdasarkan silabus yang bertujuan untuk 

menjadikan peserta didik berubah pola pikir, sikap, 

dan keterampilannya.  
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Namun karena guru yang mengampu bukan 

dari latar pendidikan yang sama maka dalam proses 

pembelajarannya pun berbeda-beda, padahal dalam 

kurikulum 2013 aktivitas peserta didik  merupakan 

hal utama yang menjadi fokus perhatian guru, 

pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Permasalahan lain yang ditemukan dalam 

pembelajaran prakarya bahwa belum semua guru 

prakarya mendapat pelatihan kurikulum 2013 

akibatnya RPP yang dimiliki hanya mengutip karena 

mengajar prakarya hanya sampiran saja untuk 

memenuhi 24 jam, media dan alat pembelajaran 

belum lengkap, ada sebagian guru kemampuan IT  

masih kurang, sehingga masih ada guru melakukan 

proses pembelajaran yang berpusat pada guru, 

akibatnya guru kurang memberikan motivasi pada 

awal pembelajaran untuk menghilangkan pola 

duduk, dengar, catat dan hafal sehingga peserta 

didik dan guru kurang berinteraksi, peserta didik 

menjadi pendengar yang baik, tidak ada yang berani 

bertanya. 

Permasalahan serupa sebenarnya juga nampak 

pada penelitian Lukum Astin (2015) menunjukkan 

bahwa (1) perencanaan pembelajaran IPA termasuk 

kategori cukup (68%), kesesuaian intens dengan 
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observasi, pada matriks deskripsi ditemukan belum 

adanya kesesuaian antara RPP yang dibuat guru IPA 

dengan Permendikbud No 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses Pembelajaran; (2) pelaksanaan 

pembelajaran IPA termasuk dalam kategori cukup 

(57%), ditemukan belum adanya kesesuaian antara 

pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah 

dengan standar proses pelaksanaan pembelajaran; 

(3) hasil belajar peserta didik belum memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal dengan aktualitas 

ketercapaian 65% kategori cukup; dan (4) terdapat 

contingency antara perencanaan, pelaksanaan, 

dengan hasil belajar IPA, perencanaan pembelajaran 

dengan kategori cukup menyebabkan guru 

melaksanakan pembelajaran belum sesuai standar 

proses sehingga hasil belajar peserta didik belum 

memenuhi KKM. 

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati Suci (2016) dalam analisis pelaksanaan 

kurikulum 2013 ditinjau dari standar proses dalam 

pembelajaran biologi menunjukkan bahwa (1) RPP 

telah memenuhi sebagian besar indikator dalam 

permen 65 tentang standar proses; (2) Pelaksanaan 

kurikulum 2013 dalam pembelajaran sudah 
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terlaksana dengan baik; (3) Siswa memberi respon 

kuat terhadap pembelajaran biologi. 

Permasalahan yang terjadi mengisyaratkan 

perlunya dilakukan evaluasi implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 

Salatiga dengan maksud untuk mengetahui 

keberhasilan suatu program/kegiatan, berbagai 

kendala dan kekurangan serta kelebihan proses 

pembelajaran yang berlangsung. Mengingat tidak 

bisa dipastikannya sebuah program pembelajaran 

yang sama akan memberikan hasil yang sama pula 

pada tempat dan waktu yang berbeda. 

Latar belakang pendidikan guru yang mengajar 

mata pelajaran prakarya beragam antara lain guru 

matematika, IPA, elektro, TIK, seni budaya, guru 

yang masih kekurangan jam dimintai bantuan untuk 

mengajar prakarya. Belum semua guru yang 

mengajar prakarya mendapatkan diklat kurikulum 

2013 untuk mapel prakarya. Mata pelajaran 

prakarya belum memiliki wadah (MGMP) untuk 

berkomunkasi baik di sekolah sendiri maupun di 

tingkat kota.  

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan di 

atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 
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pada Mata Pelajaran Prakarya Sekolah Menengah 

Pertama 7 Salatiga” yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan program pembelajaran Prakarya 

SMP di Kota Salatiga, sebagai tolak ukurnya adalah 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia Nomer 22 Tahun 2016 tentang Standar 

Proses Pendidikan dasar dan Menengah. Model 

evaluasi yang digunakan Discrepancy Evaluation 

Model yang dikembangkan oleh Provus. Alasan 

peneliti menggunakan model discrepancy karena 

model ini mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian 

(discrepancy) di dalam pelaksanaan berdasarkan 

komponen-komponen yang ada sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan dicapai. Dengan model 

kesenjangan dapat memberi penekanan pada 

pandangan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan 

program. Langkah-langkah model discrepany yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi : (1) Desain, 

(2) Instalasi, (3) Proses, dan (4) Produk. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

1. Tahap Desain : fokus kegiatan pada tahap ini 

adalah merumuskan dasar mapel prakarya ada 

pada kurikulum 2013, pengalokasian sumber 
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daya yang dibutuhkan, dan sarana prasarana 

yang diperlukan. 

2. Tahap Instalasi : fokus kegiatan menentukan 

tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran 

prakarya. 

3. Tahap Proses : fokus kegiatan menyusun 

perangkat pembelajaran meliputi : silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan 

pelaksanaan pembelajaran. 

4. Tahap Produk : Hasil program. Evaluasi pada 

tahap ini adalah telaah hasil penyusunan 

perangkat pembelajaran dengan melihat hasil 

PKG dan wawancara, untuk mengetahui 

ketercapaian program. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

dan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, 

maka rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana desain implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7  

Salatiga? 
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2. Bagaimana instalasi implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 

Salatiga? 

3. Bagaimana proses implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7  

Salatiga? 

4. Bagaimana produk implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 

Salatiga? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan hakikat penelitian evaluatif, 

maka tujuan yang utama dari penelitian ini adalah 

memberi sarankepada SMP Negeri 7 Salatiga tentang 

pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 pada 

mata pelajaran Prakarya. Berdasarkan rumusan 

masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi desain implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 

Salatiga. 

2. Mengevaluasi instalasi implementasi 

kurikulum 2013 mata pelajaran prakarya di 

SMP Negeri 7 Salatiga. 
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3. Mengevaluasi proses implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 

Salatiga. 

4. Mengevaluasi produk implementasi kurikulum 

2013 mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 

Salatiga. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunya 2 manfaat yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

diantarannya sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah bahan 

kajian di bidang manajemen pendidikan, 

khususnya dalam bidang manajemen sumber 

daya manusia (manajemen bidang kurikulum) 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Hasil Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

dapat menjadi acuan dalam penyusunan 

perangkat pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran. 

2) Menjadi referensi bagi guru untuk 

evaluasi proses belajar mengajar dalam 
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mengimplementasikan kurikulum 2013 

agar dapat meningkatkan kinerja guru. 

b. Bagi Kepala sekolah  

1) Acuan bagi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia yang ada di sekolah dalam 

rangka peningkatan mutu pembelajaran. 

2) Acuan bagi kepala sekolah dalam 

kepemimpinannya untuk menyukseskan 

penerapan kurikulum 2013 di sekolah. 

 

 


