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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Implementasi Kurikulum 2013 

2.1.1. Pengertian 

Implementasi Kurikulum 2013 adalah proses 

untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat 

aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat 

menerima dan melakukan penyesuaian demi 

terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan 

jaringan pelaksana yang bisa dipercaya dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013. 

Implementasi kurikulum dalam bentuk 

pembelajaran berdasar Standar Nasional Pendidikan 

terutama Standar Proses Pendidikan dasar dan 

Menengah. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

(Permendikbud RI) Nomor 22 tahun 2016 tentang 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta 

memberikan tempat kreativitas dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik 
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serta psikologis siswa. Untuk itu tiap satuan 

pendidikan  merencanakan pembelajaraan, 

pelaksanaan proses pembelajaran,  serta penilaian 

proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi  

dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.  

2.1.2. Tujuan  

 Tujuan Satuan Pendidikan penyelenggaraan 

pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan bertujuan membangun 

landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi orang yang: (1) beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, dan 

berkepribadian luhur; (2) berilmu, terampil, kritis, 

kreatif, dan inovatif; (3) mandiri, sehat, dan percaya 

diri; (4) toleran, kritis, sosial, demokratis, dan 

bertanggungjawab. 

2.1.3. Karakteristik Kurikulum 2013 

Berdasarkan Permendikbud RI No. 59 Tahun 

2014 Implementasi Kurikulum 2013 dirancang 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap 

spiritual dan sosial, pengetahuan, dan 
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keterampilan, serta menerapkannya dalam 

berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;  

2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari 

masyarakat yang memberikan pengalaman 

belajar agar peserta didik mampu menerapkan 

apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan 

memanfaatkan masyarakat sebagai sumber 

belajar; 

3. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk 

mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan; 

4. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan 

dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci 

lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata 

pelajaran; 

5. Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi 

unsur pengorganisasi (organizing elements) 

kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan 

proses pembelajaran dikembangkan untuk 

mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam 

kompetensi inti; 

6. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar 

pada prinsip akumulatif, saling memperkuat 

(reinforced) dan memperkaya (enriched) antar-
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mata pelajaran dan jenjang pendidikan 

(organisasi horizontal dan vertikal). 

 

2.2. Prakarya Dalam Kurikulum 2013 

2.2.1. Pengertian 

Mata pelajaran prakarya merupakan ilmu 

terapan yang mengaplikasikan berbagai bidang ilmu 

pengetahuan untuk menyelesaikan masalah praktis 

yang secara langsung mempengaruhi kehidupan kita 

sehari-hari. Ruang lingkup mata pelajaran Prakarya 

meliputi 4 aspek, yaitu : 

1. Kerajinan 

Kerajinan dapat dikaitkan dengan kerja tangan yang 

hasilnya merupakan benda untuk memenuhi 

tuntutan kepuasan pandangan: estetika - ergonomis, 

dengan simbol budaya, kebutuhan tata upacara dan 

kepercayaan (theory of magic and  relligy), dan 

benda fungsional yang dikaitkan dengan nilai 

pendidikan pada prosedur pembuatannya. Lingkup 

ini dapat menggali dari potensi lokal dan seni terap 

(applied art), desain kekinian (modernisme dan 

postmodernisme). 

2. Rekayasa 

Rekayasa terkait dengan beberapa kemampuan: 

merancang,merekonstruksi dan membuat benda 
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produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-

hari dengan pendekatan pemecahan masalah. 

Sebagai contoh: rekayasa penyambungan balok kayu 

untuk membuat susunan (konstruksi) kerangka atap 

rumah, harus dilakukan dengan prinsip ketepatan 

agar susunan rumah tidak mudah runtuh. Lingkup 

ini memerlukan kesatuan pikir dan kecekatan 

tangan membuat susunan mengarah kepada: 

berpikir kreatif, praktis, efektif, ketepatan dan hemat 

serta berpikir prediktif.  

3. Budi Daya 

Budidaya berpangkal pada cultivation, yaitu suatu 

kerja berusaha untuk menambah, menumbuhkan, 

dan mewujudkan benda atau makhluk hidup agar 

lebih besar/tumbuh, dan berkembangbiak, 

bertambah banyak. Kinerja ini membutuhkan 

perasaan seolah dirinya pembudidaya. Prinsip 

pembinaan rasa dalam kinerja budidaya ini akan 

memberikan hidup pada tumbuhan atau hewan, 

namun dalam bekerja dibutuhkan sistem yang 

berjalan rutin atau prosedural, Manfaat edukatif 

teknologi budidaya ini adalah pembinaan perasaan, 

pembinaan 

kemampuan memahami pertumbuhan dan 

menyatukan dengan alam (ecosystem) menjadi 
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peserta didik yang berpikir sistematis berdasarkan 

potensi kearifan lokal.  

4. Pengolahan 

Pengolahan artinya membuat, menciptakan bahan 

dasar menjadi benda produk jadi, agar dapat 

dimanfaatkan. Pada prinsipnya kerja pengolahan 

adalah mengubah benda mentah menjadi produk jadi  

yang mempunyai nilai tambah melalui teknik 

pengelolaan seperti: mencampur, mengawetkan, dan 

memodifikasi. Manfaat edukatif teknologi pengolahan 

bagi pengembangan kepribadian peserta didik 

adalah: pelatihan rasa yang dapat dikorelasikan 

dalam kehidupan sehari-hari, sistematis  yang 

dipadukan dengan pikiran serta Prakarya. 

Berdasarkan pengertian prakarya di atas 

bahwa materi yang ada dalam prakarya meliputi 4 

aspek yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan 

pengolahan. Dari 4 aspek tersebut yang wajib 

diajarkan pada siswa sekolah menegah pertama 

dalam satu tahun hanya 2 aspek, pemilihan aspek 

berdasarkan kondisi wilayah dan kemampuan guru 

di sekolah yang bersangkutan. Tidak semua siswa 

lulusan SMP bisa melanjutkan ke jenjang sekolah 

yang lebih tinggi, maka dengan adanya mata 

pelajaran prakarya di sekolah menengan pertama 



17 
 

dapat membekali siswa sejak dini untuk berkreasi 

dan bisa mengembangkan karya di luar sekolah 

misalnya melalui BLK di setiap daerahnya masing-

masing.  

2.2.2. Standar Implementasi Mata Pelajaran 

Prakarya 

Perencanaan pembelajaran prakarya dirancang 

dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang berpedoman pada PP No.22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan menengah, yang mengacu pada Standar 

Isi. 

a. Perencanaan  

1) Silabus  

   Silabus digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Silabus merupakan acuan 

penyusunan kerangka pembelajaran untuk 

setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus 

dikembangkan berdasarkan Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai 

dengan pola pembelajaran pada setiap tahun 

ajaran tertentu. Silabus paling sedikit memuat: 

(a) Identitas mata pelajaran (khusus SMP/ 
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MTs/SMPLB/Paket B dan SMA /MA/SMALB 

/SMK/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan); (b) 

Identitas sekolah meliputi nama satuan 

pendidikan dan kelas; (c) Kompetensi inti, 

merupakan gambaran secara kategorial 

mengenai kompetensi dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang harus 

dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang 

sekolah, kelas dan mata pelajaran; (d) 

kompetensi dasar, merupakan kemampuan 

spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang terkait muatan atau 

mata pelajaran; (e) tema (khusus 

SD/MI/SDLB/Paket A); (f) materi pokok, 

memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-

butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi; (g) pembelajaran, yaitu 

kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan; (h) penilaian, merupakan proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar peserta 

didik; (i) alokasi waktu sesuai dengan jumlah 

jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 
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satu semester atau satu tahun; dan (j) sumber 

belajar, dapat berupa buku, media cetak dan 

elektronik, alam sekitar atau sumber belajar 

lain yang relevan. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2016 

menyatakan bahwa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu 

pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan 

pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap 

pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis 

agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, efisien, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD 

atau subtema yang dilaksanakan kali 

pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri 
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atas: (a) identitas sekolah yaitu nama satuan 

pendidikan; (b) identitas mata pelajaran atau 

tema/subtema; (c) kelas/semester; (d) materi 

pokok; (e) alokasi waktu ditentukan sesuai 

dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 

beban belajar dengan mempertimbangkan 

jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam 

silabus dan KD yang harus dicapai; (f) tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 

KD, dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur, 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; (g) kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi; (h) materi 

pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam 

bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator ketercapaian kompetensi; (i) metode 

pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik mencapai KD 

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan KD yang akan dicapai; (j) media 

pembelajaran, berupa alat bantu proses 

pembelajaran untuk menyampaikan materi 
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pelajaran; (k) sumber belajar, dapat berupa 

buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; 

(l) langkah-langkah pembelajaran dilakukan 

melalui tahapan pendahuluan, inti, dan 

penutup; dan (m) penilaian hasil pembelajaran. 

Menurut Uzer Usman (2008:65), secara teknis 

RPP minimal mencakup komponen-komponen :  

a) SK, KD, dan IPK. 

b) Tujuan pembelajaran. 

c) Materi pembelajaran. 

d) Pendekatan dan metode pembelajaran. 

e) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 

f) Alat dan sumber belajar. 

g) Evaluasi pembelajaran. 

Uno (2008 : 2) menyatakan bahwa persiapan 

pembelajaran lebih dikenal dengan istilah 

perencanaan, yakni suatu cara yang 

memuaskan untuk membuat kegiatan dapat 

berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai 

langkah yang terjadi sehingga kegiatan 

tersebut mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. RPP bisa mencapai tujuan yang 

dimaksud dipengaruhi pelaksanaan di kelas. 

Jika pelaksanaan sesuai dengan RPP, maka 
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tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik dan sempurna.  

3) Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh 

Bapak/Ibu guru pengampu mata pelajaran 

prakarya dalam waktu 2 jam/minggu. Proses 

pembelajaran di dalam dan luar kelas pada 

Kurikulum 2013 meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. Sebagian 

atau seluruh kegiatan pembelajaran dipilih dan 

dilaksanakan agar peserta didik memperoleh 

pengetahuan tentang nilai, memahami atau 

meresapi pentingnya nilai, dan mempraktikkan 

nilai-nilai karakter. Berikut disajikan 

bagaimana menumbuhkan budi pekerti pada 

tahap pendahuluan, inti dan penutup. 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Pada kegiatan pendahuluan, umumnya 

guru: (1) menyiapkan peserta didik secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti  proses 

pembelajaran; (2) mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari; (3) menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
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akan dicapai; (4) menyampaikan cakupan 

materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti menggunakan model 

pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran. Pemilihan 

pendekatan tematik dan /atau tematik 

terpadu dan/atau saintifik dan/atau 

inkuiri dan penyingkapan (discovery) 

dan/atau pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning) disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi dan jenjang 

pendidikan. 

a. Sikap  

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka 

salah satu alternatif yang dipilih adalah 

proses afeksi mulai dari menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, 

hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas 

pembelajaran berorientasi pada tahapan 



24 
 

kompetensi yang mendorong peserta didik 

untuk melakuan aktivitas tersebut. 

b. Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas 

mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, hingga 

mencipta. Karakteritik aktivititas belajar 

dalam domain pengetahuan ini memiliki 

perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas 

belajar dalam domain keterampilan. Untuk 

memperkuat pendekatan saintifik, tematik 

terpadu, dan tematik sangat disarankan 

untuk menerapkan belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry 

learning). Untuk mendorong peserta didik 

menghasilkan karya kreatif dan 

kontekstual, baik individual maupun 

kelompok, disarankan   yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning). 

c. Keterampilan 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi 

(topik dan sub topik) mata pelajaran yang 
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diturunkan dari keterampilan harus 

mendorong peserta didik untuk melakukan 

proses pengamatan hingga penciptaan. 

Untuk mewujudkan keterampilan tersebut 

perlu melakukan pembelajaran yang 

menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry 

learning) dan pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (project based learning). 

Kegiatan pembelajaran pada kegiatan inti 

pada dasarnya mengikuti sintaks metode 

yang diterapkan oleh guru. Berikut 

disajikan contoh sikap yang ditumbuhkan 

apabila guru menerapkan pembelajaran 

dengan metode ilmiah, meliputi : (1) 

Mengamati, pada langkah ini siswa 

mengamati fenomenon dengan indera  

(mendengarkan, melihat, membau, meraba, 

mengecap) dengan atau  tanpa alat (untuk 

menemukan masalah/gap of knowledge or 

skill). Nilai-nilai sikap (budi pekerti) yang 

dapat tumbuh melalui kagiatan pada 

langkah ini antara lain rasa ingin tahu dan 

kritis, (2) Menanya, dalam langkah ini siswa 
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merumuskan pertanyaan berangkat dari  

masalah (gap of knowledge and/or skill) 

yang diperoleh dari pengamatan. Nilai-nilai 

sikap (budi pekerti) yang dapat tumbuh 

melalui kegiatan pada langkah ini dapat 

sama dengan pada langkah mengamati, 

antara lain rasa ingin tahu dan kritis, (3) 

Mengumpulkan informasi/mencoba, dalam 

langkah ini siswa mengumpulkan 

informasi/data dengan satu atau lebih 

teknik yang sesuai, misalnya eksperimen, 

pengamatan, wawancara, survei, dan 

membaca dokumen-dokumen. Nilai – nilai 

sikap (budi pekerti) yang dapat tumbuh 

melalui kegiatan pada langkah ini antara 

lain ketelitian, kejujuran, kesabaran, dan 

ketangguhan, (4) Menalar/mengasosiasi, 

dalam langkah ini siswa menggunakan 

informasi/data yang sudah dikumpulkan 

(dimiliki) untuk menjawab pertanyaan yang 

dirumuskan sebelumnya dan menarik 

kesimpulan. Nilai-nilai sikap (budi pekerti) 

yang dapat tumbuh melalui kagiatan pada 

langkah ini antara lain saling menghargai, 

ketelitian, kejujuran, sikap kritis, dan 
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berfikir logis, (5) Mengkomunikasikan, 

dalam langkah ini siswa menyampaikan 

jawaban atas pertanyaan (kesimpulan) 

berdasarkan hasil penalaran/asosiasi 

informasi/data secara lisan dan/atau 

tertulis. Nilai-nilai sikap (budi pekerti) yang 

dapat tumbuh melalui kagiatan pada 

langkah ini antara lain saling menghargai, 

rasa percaya diri, kesantunan dalam 

berkomunikasi, sikap kritis, dan berfikir 

logis, (6) Mencipta , dalam langkah ini 

siswa mencipta dan/atau menginovasi 

produk, model, gagasan dengan 

pengetahuan yang telah diperoleh. Nilai-

nilai sikap (budi pekerti) yang dapat 

tumbuh melalui kegiatan pada langkah ini 

antara lain saling menghargai, inovatif, dan 

kreatif. 

c) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, kegiatan yang 

dilakukan meliputi: (1) bersama-sama 

dengan peserta didik dan/atau sendiri 

membuat rangkuman/simpulan pelajaran 

(contoh nilai yang ditumbuhkan: mandiri, 

kerjasama, kritis, logis); (2) melakukan 
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penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram (contoh nilai 

yang ditumbuhkan: jujur, mengetahui 

kelebihan dan kekurangan); (3) 

memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran (contoh nilai yang 

ditumbuhkan: saling menghargai, percaya 

diri, santun, kritis, logis); (4) merencanakan 

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, 

layanan konseling dan/atau memberikan 

tugas, baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar 

peserta didik; dan (5) menyampaikan 

rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

2.2.3. Tujuan Pembelajaran Prakarya 

Mata pelajaran prakarya bertujuan 

untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap percaya diri siswa 

melalui produk yang dihasilkan sendiri dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya alam yang 

ada di lingkungan sekitar. Mata pelajaran 
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Prakarya secara umum dirancang dengan 

tujuan membekali siswa agar mampu: 

1. Mengembangkan kreativitas melalui 

pembuatan produk berupa kerajinan, 

rekayasa, budi daya dan pengolahan yang 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mengembangkan kreativitas melalui: 

mencipta, merancang, memodifikas 

(menggubah), dan merekonstruksi 

berdasarkan pendidikan teknologi dasar, 

kewirausahaan dan kearifan lokal. 

3. Melatih kepekaan rasa peserta didik 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

teknologi dan seni untuk menjadi inovator 

dengan mengembangkan: rasa ingin tahu, 

rasa kepedulian, rasa memiliki bersama, 

rasa keindahan dan toleransi. 

4. Membangun jiwa mandiri dan inovatif 

peserta didik yang berkarakter: jujur, 

bertanggung jawab, disiplin, dan peduli.  

5. Menumbuhkembangan berpikir teknologis 

dan estetis: cepat, tepat, cekat serta estetis, 

ekonomis dan praktis. 

Sesuai dengan nama mata pelajarannya 

“Prakarya” maka siswa diberi bekal sikap, 
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pengetahuan, dan keterampilan sehingga di 

kemudian hari bisa mengembangkan dan 

memancing bakat yang ada pada diri siswa. 

Hal ini menunjukkan bahwa standar 

implementasi mapel parakarya sudah sesuai 

dengan kurikulum 2013. 

 

2.3. Evaluasi Program 

2.3.1. Pengertian Evaluasi Program 

Evaluasi program adalah upaya untuk 

mengetahui efektivitas komponen program 

dalam mendukung pencapaian tujuan program. 

Dengan demikian, jika diketahui bahwa harapan 

dari program tidak memuaskan, dapat dicari 

dimana letak kekurangannya atau komponen 

mana yang bekerja tidak dengan semestinya 

(Arikunto dan Jabar, 2014: 17). Sejalan dengan 

pendapat di atas, Sukardi (2014: 3) evaluasi 

program merupakan evaluasi yang berkaitan 

erat dengan suatu program atau kegiatan 

pendidikan, termasuk diantaranya tentang 

kurikulum, sumber daya manusia, 

penyelenggara program, proyek penelitian dalam 

suatu lembaga. Evaluasi program sebagai proses 

terstruktur yang menciptakan dan menyatukan 
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informasi bertujuan untuk mengurangi 

ketidakpastian para pemangku kepentingan 

tentang program dan kebijakan yang 

ditentukan. Lebih lanjut Sugiyono (2015: 741) 

menyatakan bahwa evaluasi program  

merupakan metode yang sistematis untuk 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan 

menggunakan informasi untuk menjawab 

pertanyaan tentang proyek, kebijakan dan 

program khususnya yang terkait dengan 

efektivitas dan efisiensi 

Dari tiga pendapat di atas Arikunto dan 

Sukardi lebih menekankan kepada tujuan 

evaluasi program, menurut Arikunto evaluasi 

program bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

komponen program dalam mendukung 

pencapaian tujuan program, sedang  menurut 

Sukardi tujuan evaluasi program adalah untuk 

mengurangi ketidakpastian para pemangku 

kepentingan tentang program dan kebijakan 

yang ditentukan. Sedangkan Sugiyono lebih 

menekankan pada proses evaluasi program. 

Menurut Sugiyono evaluasi program terdiri atas 

mengumpulkan dan analisis data yang 

berkualitas, lebih menekankan pada proses 
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mengumpulkan dan analisis data. Selain itu, 

Sukardi lebih menekankan pada objek evaluasi 

program yang mencakup kurikulum, SDM, 

penyelenggara proyek, dan proyek penelitian 

dalam suatu lembaga. Dari ketiga pendapat 

tersebut terdapat persamaan bahwa kurang 

memberikan definisi siapakah yang berhak 

mengevaluasi program, apa saja yang perlu 

dievaluasi untuk melihat sukses/ tidaknya 

suatu program.  

Kesimpulan dari tiga pendapat di atas 

bahwa evaluasi program merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis informasi 

mengenai program guna mengambil suatu 

keputusan tentang kelanjutan program 

berikutnya. Berkaitan dengan evaluasi program 

pembelajaran prakarya SMP, penelitian ini 

berupaya untuk mengumpulkan dan 

menganalisis informasi mengenai pelaksanaan 

program pembelajaran prakarya SMP sehingga 

dapat diketahui bahwa perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi dalam pembelajaran prakarya 

memenuhi silabus dan standar proses. 
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2.3.2. Tujuan Evaluasi Program 

Arikunto dan Jabar (2014: 18) 

menyatakan bahwa tujuan diadakannya 

evaluasi program adalah untuk mengetahui 

pencapaian tujuan program dengan langkah 

mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, 

karena evaluator program ingin mengetahui 

bagian mana dari komponen dan subkomponen 

program yang belum terlaksana dan apa 

sebabnya. Oleh sebab itu, sebelum mulai 

dengan langkah evaluasi, seorang evaluator 

perlu memperjelas dirinya dengan apa tujuan 

program yang akan dievaluasi.  Sedangkan  

menurut Wirawan (2012:17) tujuan evaluasi 

program adalah  untuk menentukan apakah 

layanan atau intervensinya telah mencapai 

tujuan yang ditetapkan dan supaya dapat 

diketahui dengan pasti apakah pencapaian 

hasil, kemajuan dan hambatan yang dijumpai 

dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan 

dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan 

program dimasa yang akan mendatang. 

Menurut Sudijono (2011:18) tujuan evaluasi 

adalah: (l) untuk mencari informasi atau bukti-

bukti tentang sejauh mana kegiatan-kegiatan 
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yang dilakukan telah mencapai tujuan, atau 

sejauh mana batas kemampuan yang telah 

dicapai oleh seseorang atau sebuah lembaga; (2) 

untuk mengetahui sejauh mana efektifitas cara 

dan proses yang ditempuh untuk mencapai 

tujuan tersebut.  

Dari tiga pendapat di atas,  Arikunto, 

Wirawan, dan Sudijono sama-sama menyatakan 

bahwa hakikat tujuan evaluasi adalah untuk 

mengetahui pencapaian tujuan program, 

kegiatan atau layanan. Perbedaan dari ketiga 

pendapat diatas terletak pada objek evaluasinya. 

Arikunto lebih menekankan pada komponen dan 

sub komponen program yang belum terlaksana 

dan apa sebabnya, Wirawan  lebih menekankan 

pada pencapaian hasil, kemajuan dan hambatan 

yang dijumpai dalam pelaksanaan program, 

sedangkan Sudijono lebih menekankan pada 

efektifitas cara dan  proses yang ditempuh 

untuk mencapai tujuan evaluasi. 

Kesimpulan dari tiga pendapat di atas 

bahwa tujuan diadakannya evaluasi program 

adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan 

program melalui keterlaksanaan kegiatan 

program. Tujuan evaluasi program berbeda-beda 
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tergantung konsep atau pengertian  seseorang 

tentang evaluasi. Konsep seseorang tentang 

evaluasi dipengaruhi oleh pandangan filosofis 

seseorang tentang posisi evaluasi sebagai suatu 

bidang kajian dan sebagai suatu profesi. 

Terkadang tujuan tersebut tercantum secara 

jelas, tetapi terkadang tidak tercantum dalam 

definisi yang dikemukakan. 

2.3.3. Manfaat Evaluasi Program  

  Menurut Arikunto dan Jabar (2014: 22) 

hasil dari evaluasi program bermanfaat untuk 

memutuskan: (1) Menghentikan program karena 

dipandang bahwa program tersebut tidak 

berguna atau kurang bermanfaat, (2) Merevisi 

program pada bagian-bagian yang tidak sesuai 

dengan harapan, (3) Melanjutkan program 

karena pelaksanaan program sudah 

memberikan hasil atau menunjukkan bahwa 

sesuatunya sudah sesuai dengan harapan, 4) 

Menyebarluaskan program karena program 

telah berhasil dilaksanakan dan sesuai dengan 

harapan maka akan sangat baik jika program 

tersebut dapat diimplementasikan di tempat 

lain. Selanjutnya Widoyoko (2013: 11) 

menambahkan dan menjelaskan bahwa manfaat 
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dari evaluasi program adalah: (1) 

Memberitahukan prosedur mana yang perlu 

diperbaiki, (2) Memberikan masukan tentang 

suatu program apakah program/proyek tersebut 

akan diteruskan atau dihentikan, (3) 

Memberikan masukan apakah program yang 

sama dapat diimplementasikan atau diterapkan 

di tempat lain, (4) Memberitahukan teknik atau 

strategi mana yang perlu diganti atau dihapus, 

(5) Memberikan masukan pendekatan/teori 

tentang suatu program dapat diterima atau 

ditolak, (6) Memberikan masukan kearah mana 

dana harus dialokasikan. Sukardi (2014: 2) 

menyatakan bahwa evaluasi program 

dimanfaatkan sebagai media 

pertanggungjawaban seorang pimpinan kepada 

para pelanggan yang relevan. Bahkan evaluasi 

program juga penting bagi para pengguna dalam 

memperoleh informasi yang tepat, objektif, dan 

dapat dipertanggungjawabkan.  

Persamaan pendapat antara Arikunto dengan 

Widoyoko, Arikunto menggunakan istilah 

menghentikan program karena dipandang 

bahwa program tersebut tidak berguna atau 

kurang bermanfaat, sedangkan Widoyoko 
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menggunakan istilah memberikan masukan 

tentang suatu program bahwa apakah 

program/proyek tersebut hendak akan 

diteruskan atau dihentikan;  Arikunto 

menggunakan istilah merevisi program pada 

bagian-bagian yang tidak sesuai dengan 

harapan, sedangkan Widoyoko menggunakan 

istilah memberitahukan prosedur mana yang 

perlu diperbaiki; Arikunto menggunakan istilah 

menyebarluaskan program karena program 

telah berhasil dilaksanakan dan sesuai dengan 

harapan maka akan sangat baik jika program 

tersebut dapat diimplementasikan di tempat 

lain, sedangkan Widoyoko menggunakan istilah 

memberikan masukan apakah program yang 

sama dapat diimplementasikan atau diterapkan 

di tempat lain. Selebihnya pendapat Arikunto 

tersebut berbeda dengan pendapat Widoyoko. 

Arikunto hanya menyebutkan empat manfaat 

evaluasi program sedangkan Widoyoko 

menyebutkan enam manfaat evaluasi program. 

Ada dua hal dalam pendapat Widoyoko yang 

belum disebutkan oleh Arikunto yaitu 

memberikan masukan pendekatan/teori tentang 

suatu program diterima atau ditolak dan 
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memberikan masukan kearah mana dana harus 

dialokasikan.  

2.3.4. Model Discrepancy Evaluation 

Menurut Arikunto dan Jabar (2014: 40), model 

evaluasi program dibedakan menjadi delapan, yaitu: 

(1) Goal Oriented Evaluation Model dikembangkan 

oleh Tyler, (2) Goal Free Evaluation Model 

dikembangkan oleh Scriven, (3) Formatif Summatif 

Evaluation Model dikembangkan oleh Michael 

Scriven, (4) Countenance Evaluation Model 

dikembangkan oleh Stake, (5) Responsive Evaluation 

Model dikembangkan oleh Stake, (6) CSE-UCLA 

Evaluation Model (7) CIPP Evaluation Model 

dikembangkan oleh Stufflebeam, (8) Discrepancy 

Evaluation Model dikembangkan oleh Provus, model 

yang menekankan pada pandangan adanya 

kesenjangan di dalam pelaksanaan program. 

Evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada 

di setiap komponen, sehingga dapat diketahui 

perbedaan yang ada pada setiap komponen program 

yang dilaksanakan. 

Dari beberapa model evaluasi yang sudah 

dijelaskan di atas,  penelitian ini menggunakan salah 

satu model yang cocok yaitu discrepancy evaluation 

model yang dikemukakan oleh Provus. Menurut 
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Provus (1971) evaluasi model discrepancy adalah 

untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku 

(standard) yang sudah ditentukan dalam program 

kerja (performance) sesungguhnya dari program 

tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, 

sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan 

program. Macam-macam kesenjangan yang dapat 

dievaluasi dalam program pendidikan antara lain : (1) 

Kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan 

program, (2) Kesenjangan antara yang diduga dengan 

yang benar-benar direalisasikan, (3) Kesenjangan 

antara status kemampuan dengan standar 

kemampuan yang ditentukan, 4) Kesenjangan 

tujuan, (5) Kesenjangan mengenai bagian program 

yang dapat diubah, (6) Kesenjangan dalam sistem 

yang tidak konsisten. 

Pendekatan yang diperkenalkan Provus ini 

dinamakan Discrepancy Evaluation Model yang  

memperkenalkan pelaksanaan evaluasi dengan 

langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi : 

1. Desain, pada tahap ini fokus kegiatan dilakukan 

untuk merumuskan tujuan, proses atau aktifitas, 

serta pengalokasian sumber daya dan partisipan 

untuk melakukan aktifitas dan mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan. 
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2. Instalasi, pada tahap ini melihat apakah 

kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan 

yang diperlukan atau belum serta merupakan 

rancangan program digunakan sebagai standar 

untuk mempertimbangkan langkah-langkah 

operasional program. Dalam tahap instalasi 

dilakukan kegiatan : meninjau kembali 

penetapan standar, meninjau program yang 

sedang berjalan, meneliti kesenjangan antara 

yang direncanakan dengan yang sudah dicapai. 

3. Proses, pada tahap ini  disebut juga tahap 

mengumpulkan data dari pelaksanaan program.  

Pada tahap proses dengan mengadakan evaluasi, 

tujuan-tujuan manakah yang sudah dicapai. 

Evaluasi difokuskan pada upaya bagaimana 

memperoleh data tentang kemajuan para peserta 

program, untuk menentukan apakah perilakunya 

berubah sesuai dengan yang diharapkan atau 

tidak. Jika ternyata tidak, maka perlu dilakukan 

perubahan terhadap aktifitas-aktifitas yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan perubahan. 

4. Produk, merupakan tahap mengadakan analisis 

data dan menetapkan tingkat ouput yang 

diperoleh. Penilaian dilakukan untuk 

menentukan apakah tujuan akhir program 
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tercapai atau tidak. Provus membedakan antara 

dampak terminal dan dampak jangka panjang. 

Dengan pemikiran ini mendorong evaluator untuk 

tidak hanya mengevaluasi hasil berupa kinerja 

program, tetapi lebih dari itu perlu mengadakan 

studi lanjut sebagai bagian dari evaluasi. 

5. Analisis biaya-manfaat, tahap membandingkan 

hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Evaluator menuliskan semua 

penemuan kesenjangan untuk disajikan kepada 

para pengambil keputusan agar mereka dapat 

memutuskan kelanjutan dari program tersebut. 

Di mana hasil-hasil yang diperolah dibandingkan 

dengan biaya yang dikeluarkan. Analisa ini 

menjadi sangat penting dalam keadaan sumber 

daya pembangunan pendidikan yang sangat 

terbatas. Kemungkinannya adalah : (a) 

menghentikan program, (b) mengganti atau 

merevisi, (c) meneruskan, (d) memodifikasi. 

Kunci dari evaluasi discrepancy adalah dalam 

hal membandingkan penampilan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Hal yang menjadi dasar dalam 

evaluasi program ini adalah menilai 

ketidaksesuaikan/kesenjangan, tanpa perlu 

menganalisis pihak-pihak yang dipasangkan. Kita 
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dapat segera menyimpulkan bahwa model evaluasi 

kesenjangan dapat ditetapkan untuk mengevaluasi 

implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

prakarya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa model 

kesenjangan digunakan untuk menganalisis program 

berdasarkan komponen-komponennya. Model 

evaluasi kesenjangan sengaja dipilih karena 

komponen-komponen dalam pelaksanaan program 

pembelajaran prakarya dapat dianalisis 

menggunakan model discrepancy. Pengaturan 

komponen dalam kesenjangan menjadi kunci 

terhadap keberadaan tindak lanjut Program 

pembelajaran prakarya di SMP Negeri 7 Salatiga. 

Lebih lanjut Joan L. Buttram (2017) 

menyatakan bahwa model Kesenjangan dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Desain program berfokus menilai rancangan 

program dengan menentukan input, proses dan 

output yang diperlukan, dan sumber daya yang 

diperlukan dalam pelaksanaan program yang di 

dalamnya akan mendesain produk apa yang akan 

dihasilkan dari apa yang telah ditentukan.    
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2. Instalasi berfokus untuk menyelidiki apakah 

program telah terinstalisasi sesuai rencana.  

3. Proses berfokus untuk memantau program yang 

sedang berjalan dan mengumpulkan data tentang 

kemajuan program, kemudian menentukan 

apakah perilakunya berubah sesuai dengan yang 

diharapkan atau tidak. Jika tidak; maka perlu 

dilakukan perubahan terhadap aktivitas-aktivitas 

yang terlibat. 

4. Produk berfokus menganalisis data dan 

menetapkan tingkat output yang diperoleh. 

Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah 

tujuan akhir program tercapai atau tidak. 

5. Biaya-Manfaat fokus membandingkan hasil-hasil 

yang diperoleh dengan tujuan yang ditetapkan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

dipahami bahwa model evaluasi kesenjangan 

memiliki keunggulan, yaitu: (1) dapat membuat 

pertimbangan atas kekurangan dan kelebihan suatu 

program bedasarkan standar yang telah ditetapkan, 

(2) model ini dapat menggunakan pendekatan 

formatif dan berorientasi pada analisis sistem, (3) 

model ini merupakan prosedur dari problem solving, 

(4) dapat melakukan perbandingan pada capaian 
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program, pada waktu yang sama mengindentifikasi 

standar yang akan digunakan selanjutnya.  

Apabila dirinci, substansi dari komponen 

model kesenjangan dalam pelaksanaan Program 

pembelajaran prakarya di SMP Negeri 7 Salatiga 

adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi desain, sasaran evaluasi desain 

meliputi: (a) dasar mata pelajaran prakarya, (b) 

sumber daya manusia yang diperlukan, dan (c) 

sarana dan prasarana yang diperlukan. 

2. Evaluasi instalasi, sasaran evaluasi instalasi 

meliputi: (a) tujuan mata pelajarn prakarya, (b) 

ruang lingkup mata pelajaran prakarya.  

3. Evaluasi proses, sasaran evaluasi proses meliputi 

penyusunan: (a) silabus, (b) RPP, (c) pelaksanaan 

pembelajaran. 

4. Evaluasi produk, sasaran evaluasi produk 

meliputi telaah tentang hasil PKG tentang : (a) 

silabus, (b) RPP, (c) pelaksanaan pembelajaran. 

 

2.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pada konsep yang dipaparkan 

diatas, peneliti menyejajarkan  program implementasi 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran prakarya 
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dengan  beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh 

Mizan Abrory pada tahun 2014 juga pernah 

melakukan penelitian  dalam judul “Evaluasi 

Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran 

Matematika SMP Negeri Kelas VII di Kabupaten 

Sleman”. Jenis penelitian evaluasi dengan model 

evaluasi kesenjangan dengan metode pengumpulan 

data observasi, wawancara, dokumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam implemntasi 

kurikulum 2013 kualitas perencanaan silabus dan 

RPP termasuk kategori baik, pada kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup termasuk kategori 

kurang baik, kualitas penilaian pada kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan termasuk 

kategori kurang baik. 

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh 

Utami Nurul Hasanah pada tahun 2017 dalam judul 

“ Evaluasi Implementasi kurikulum 2013 Pada SMA 

Pilot Project di Kota Yogyakarta”. Jenis penelitian 

evaluasi, model evaluasi discrepancy dengan metode 

pengumpulan data dengan angket. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) keefektifan evaluasi 

implementasi Kurikulum 2013 di SMA pilot project 
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Kota Yogyakarta adalah 87,44% dengan rata-rata 

kesenjangan (discrepancy) 12,56% dengan standar 

deviasi 8,98%. Capaian tersebut menunjukkan 

kriteria efektif; (2) hambatan yang paling sedikit 

dilakukan guru adalah kurangnya dukungan 

implementator lain yaitu pustakawan memiliki rata-

rata capaian tertinggi 85,50% dengan rata-rata 

kesenjangan (discrepancy) 14,50%. Hambatan 

terbesar adalah guru dihadapkan pada masalah 

peserta didik yang komplek dengan segala latar 

belakang kognitif maupun kepribadian yaitu 46,00% 

dengan rata-rata kesenjangan (discrepancy) 54,00%. 

Selain penelitian di atas Lukum pada tahun 

2015 dengan judul “Evaluasi Program Pembelajaran 

IPA SMP dengan Menggunakan Countenance Stake”.  

Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa 

(1) perencanaan pembelajaran IPA termasuk kategori 

cukup (68%), kesesuaian intens dengan 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 
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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. 

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Rahmawati Suci pada tahun 2016 yang berjudul 

“Analisis Pelaksanaan Kurikulum 2013 Ditinjau Dari 

Standar Proses Dalam Pembelajaran Biologi”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) RPP telah 

memenuhi sebagian besar indikator dalam permen 

65 tentang standar proses; (2) Pelaksanaan 

kurikulum 2013 dalam pembelajaran sudah 

terlaksana dengan baik; (3) Siswa memberi respon 

kuat terhadap pembelajaran biologi. 

Selain penelitian-penelitian di atas, Shawer 

Saad F. Pada tahun 2016 juga melakukan penelitian 

tentang implementasi kurikulum yang berjudul 

“Teacher-driven curriculum development at the 

classroom level : Implication for curriculum, pedagogy 
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and teacher training”. Jenis penelitian kualitatif  

(studi kasus) dengan metode pengumpulan data 

observasi, wawancara, komparatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  pelatihan guru preservice, 

pengalaman guru, dan kapasitas guru serta gaya 

mengajar merupakan alasan dibalik pengembangan 

kurikulum di tingkat kelas. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya memiliki kesamaan bahwa objek yang 

mereka teliti kurikulum 2013, Perbedaan penelitian-

penelitian terdahulu adalah terletak pada model 

evaluasi yang digunakan, metode pengumpulan data, 

jenis penelitiannya, jenjang sekolah,  dan mata 

pelajarannya.  

Model Evaluasi Kesenjangan (Discrepancy 

Evaluation Model) memiliki kelebihan dalam tahap 

menganalisis telah berdasarkan komponen-

komponen yang ditentukan. Model Evaluasi 

Kesenjangan dapat mengidentifikasi adanya 

kesenjangan di dalam pelaksanaan program antara 

yang seharusnya dicapai dengan yang sudah rill di 

capai. Model Evaluasi Kesenjangan memiliki 

beberapa keunggulan, yaitu: (1) model ini merupakan 

prosedur dari problem solving, (2) dapat melakukan 

perbandingan pada pencapaian program, (3) dapat 
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membuat pertimbangan atas kekurangan dan 

kelebihan suatu program berdasarkan standar yang 

telah ditetapkan, (4) dapat mengidentifikasi standar 

yang akan digunakan selanjutnya. Penelitian yang 

peneliti lakukan ini menggunakan model evaluasi 

discrepancy untuk mengevaluasi implementasi 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran prakarya di 

SMP Negeri 7  Salatiga. 

2.5. Kerangka Berpikir 

Evaluasi terhadap implementasi kurikulum 

2013 pada mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 

Salatiga bertujuan untuk mengukur sejauh mana 

efektifitas  proses pembelajaran prakarya dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Kegiatan 

evaluasi yang dilakukan meliputi penilaian terhadap 

perencanaan silabus, RPP, dan penilaian terhadap 

pelaksanaan pembelajaran prakarya SMP. 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, kegiatan 

evaluasi terhadap implementasi kurikulum 2013 

pada mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 

Salatiga berupaya untuk menganalisis keadaaan riil 

program tersebut dengan standar yang telah 

ditetapkan berdasarkan Permendikbud No 22 Tahun 

2016 menggunakan model discrepancy melalui lima 

komponen yaitu tahap desain, instalasi, proses, 
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produk, dan analisis biaya manfaat. Hasil dari 

analisis, nantinya akan menghasilkan kesimpulan 

terhadap evaluasi pelaksanaan implementasi 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran prakarya di 

SMP negeri 7 Salatiga, kemungkinannya adalah 

dihentikan, diperbaiki, diteruskan, atau 

dimodofikasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, desain 

kerangka berpikir tergambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 
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