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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Profil SMP Negeri 7 Salatiga 

 SMP Negeri 7 Salatiga berdiri pada tahun 1987 

terletak di Jl. Setiaki 15 Salatiga RT 2 RW 6, Dusun 

Warak, Desa Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota 

Salatiga. Dibangun di atas tanah milik Pemerintah 

Kota Salatiga dengan luas tanah 12.780 m2, NSS 

201036203007 dan NIS 20007. SMP Negeri 7 

memiliki  Akreditasi A.  

Tahun pelajaran 2013/2014 SMP Negeri 7 

Salatiga mulai menerapkan kurikulum 2013 dimulai 

dari kelas VII, untuk kelas VIII dan IX masih 

menggunakan kurikulum lama yaitu KTSP. 

Implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran 

prakarya sampai dengan  tahun ini sudah diterapkan 

di kelas VII, VIII, dan IX diampu 2 orang guru 

prakarya dengan latar pendidikan PKK (Pendidikan 

Kesejahteraan  Keluarga) dan Jurusan PKK (Tata 

Busana), dan salah satu guru sudah mengikuti diklat 

kurikulum 2013. Jumlah siswa kelas 7 : 238 siswa, 

kelas 8 : 224 siswa, kelas 9 195 siswa + 2 siswa 

inklusi, total keseluruhan 659 siswa siswa yang 

dibagi menjadi 24 kelas.  
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Setiap sekolah menentukan visi dan misi. Visi 

pada umumnya dirumuskan dengan kalimat yang 

filosofis, khas, dan mudah diingat. Sedangkan misi 

merupakan kegiatan jangka panjang yang masih 

perlu diuraikan menjadi beberapa kegiatan yang 

memiliki tujuan lebih rinci dan lebih jelas. Visi SMP 

Negeri 7 Salatiga disusun dengan mengacu pada 

rambu-rambu perumusan visi sebagai berikut: (1) 

mengacu pada landasan filosofis bangsa, UUD, dll 

yang bersifat baku dan telah menjadi pegangan 

hidup bangsa Indonesia; (2) visi umum pendidikan 

yaitu dengan rumusan: “Terwujudnya Insan Kamil”; 

(3) memiliki indikator pengembangan prestasi 

akademik dan non akademik; (4) dilandasi 

kepribadian, nasionalisme, budaya nasional; (5) 

memperhatikan perkembangan global; (6) 

memperhatikan perkembangan IPTEK; (7) 

berlandaskan keimanan dan ketaqwaan; (8) sesuai 

konteks daerah, sekolah; dan menggambarkan 

harapan masa depan.  

 Visi SMP Negeri 7 Salatiga adalah 

“Terwujudnya Insan yang SIAP (Santun berperilaku, 

Iman dalam beragama, menjaga Asri lingkungannya, 

dan Percaya diri) BERPRESTASI”.  
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Misi SMP Negeri 7 Salatiga adalah: 

Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi 

peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 

yang didukung sarana prasarana pembelajaran, 

lingkungan yang asri, dan pelayanan prima. 

Penjabaran misi di atas meliputi: (1) Menumbuhkan 

perilaku warga SMP Negeri 7 Salatiga  untuk 

bersikap santun dalam pergaulan; (2) Menumbuhkan 

kedisiplinan peserta didik, pendidik, dan tenaga 

kependidikan untuk menciptakan suasana kegiatan 

belajar mengajar di sekolah yang kondusif; (3) 

Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan 

terhadap ajaran agama yang dianut melalui 

pendidikan agama dan budaya bangsa sehingga 

terbangun peserta didik  yang taqwa dan berakhlak 

mulia; (4) Menanamkan semangat cinta lingkungan 

dan kebersihan dengan pembinaan yang rutin dan 

terencana, 5) Mendorong dan membantu setiap 

peserta didik untuk mengenali seluruh potensi 

dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal; 

(6) Menumbuhkan semangat berprestasi secara 

intensif kepada seluruh warga SMP Negeri 7 Salatiga. 
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4.2. Hasil Penelitian 

 Berdasarkan data hasil wawancara dan 

informasi yang berhasil dikumpulkan, maka peneliti 

selanjutnya melakukan pembahasan dan analisis 

dokumen yaitu PP 22 tahun 2016 tentang Standar 

Proses Pendidikan dasardan Menengah guna 

menjawab apakah ada kesenjangan antara standar 

yang ada dengan pelaksanaanya seperti yang telah 

dirumuskan pada rumusan masalah bagaimana 

desain, instalasi, proses, produk Implementasi 

Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Prakarya di 

SMP Negeri 7 Salatiga. 

4.2.1. Evaluasi Desain Pembelajaran Prakarya  

 Tahap pertama dari evaluasi ini adalah dasar 

adanya mapel prakarya, sumber daya manusia, 

sarana prasarana. 

a) Dasar adanya mapel prakarya mata 

 Dalam tahapan ini peneliti melakukan 

wawancara terhadap kepala sekolah, koordinator 

kurikulum, dan guru, serta melakukan studi 

dokumentasi. Adapun hasil wawancara terhadap 

narasumber tersebut adalah sebagai berikut : 

Latar belakang dalam kurikulum 2013 ini ada mata 

pelajaran baru yaitu prakarya yaitu:  
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 “Sekolah mengikuti pemerintah tentang kurikulum 

2013, yang sudah menerapkan kurikulum 2013 dari 

struktur kurikulum yang ada mau tidak mau struktur 
kurikulum menyesuaikan dari struktur yang yang 

menjadi program Krikulum 2013, salah satunya di 

kurikulum 2013 itu ada mata pelajaran prakarya” (hasil 

wawancara dengan kepala sekolah, 6 Desember 2017). 

Hal senada juga disampaikan oleh Waka 

kurikulum bahwa: 

“ Yang menjadi dasar pada kurikulum 2013 ada mata 

pelajaran prakarya, bahwa kurikulum 2013 berasal dari 

pusat, sekolah tinggal menjalankan. Dengan adanya 

mata pelajaran prakarya dapat memberi kesempatan 
pada anak untuk improvisasi mengembangkan 

pengetahuan terutama di bidang keterampilan selain 

akademis” (hasil wawancara dengan Waka kurikulum, 6 

Desember 2017). 

 

Lebih lanjut, hal tersebut senada dengan 

pendapat yang disampaikan oleh guru prakarya 

sebagai berikut : 

“Sejak diberlakukannya kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 

Salatiga struktur kurikulum mengikuti kurikulum 2013 
yang berasal dari pusat, yang mana terdapat mata 

pelajaran prakarya yang sebelumnya tidak ada. Sebagai 

guru kita menjalankan apa yang menjadi instruksi dari 

pusat. Dengan adanya mata pelajaran prakarya berarti 

harus ada guru yang mengampu mata pelajaran 

prakarya” (hasil wawancara dengan guru prakarya, 8 
Desember 2017). 

 

Data dokumen menunjukkan bahwa 

Implementasi Kurikulum 2013 mengharapkan 

perubahan pola pikir dalam praktik pendidikan dan 

proses pembelajaran, bukan hanya untuk mengejar 

pencapaian  kesejajaran dengan negara-negara lain, 
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namun juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan memberikan bekal kepada generasi penerus 

bangsa agar mampu beradaptasi dengan perubahan 

yang berlangsung di lingkungan sekitar dan pada 

akhirnya mandiri. Oleh karena itu pola berpikir 

kreatif perlu ditumbuhkembangkan selama proses 

pembelajaran, melalui pendekatan saintifik . Hal ini 

sangat sesuai dengan peran mata pelajaran Prakarya 

yang mengembangkan keseimbangan antara 

pencapaian penguasaan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap spiritual dan sosial. Sejarah prakarya di 

Indonesia dimulai dari kegiatan nonformal yang 

bersinggungan dengan tradisi lokal yang memuat 

sistem budaya, teknologi lokal, serta nilai-nilai sosial 

dalam kehidupan yang mempunyai tujuan dan 

landasan kependidikan agar menumbuhkan 

kepekaan terhadap produk kearifan lokal, 

perkembangan teknologi dan terbangunnya jiwa 

kewirausahaan sesuai dengan orientasi dan misi 

kurikulum 2013. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

dipahami bahwa  yang menjadi dasar pada 

kurikulum 2013 ada mata pelajaran baru yaitu 

prakarya bahwa kurikulum 2013 sudah dipersiapkan 

secara matang, struktur kurikulum sudah ada, 
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disediakan dari pusat dan sekolah menjalankan apa 

yang menjadi instruksi dari pusat. Guru berusaha 

untuk bisa menjalankan yang menjadi amanah dari 

kurikulum 2013. 

b) Guru Pengampu Mata Pelajaran  

Prakarya 

 Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok A (umum) 

yang terdiri dari Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, 

PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, 

Bahasa Inggris serta kelompok B (umum) meliputi 

mata pelajaran Seni Budaya, PJOK, Prakarya. 

Jumlah jam dalam satu minggu 38 jam. Dengan 

adanya mata pelajaran prakarya berarti perlu adanya 

pengadaan guru untuk mengampu mata pelajaran 

prakarya. Agar diakui dalam dapodik maka guru 

yang mengampu mata pelajaran prakarya yang 

memiliki sertifikat keterampilan atau yang 

serumpun. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara yang diungkapkan oleh kepala sekolah 

bahwa : 

“Dengan adanya mata pelajaran yang baru pada 
kurikulum 2013 maka kepala sekolah harus mengatur 

siapa yang akan mengampu mata pelajaran prakarya 

tersebut agar yang menjadi beban guru mengajar diakui 

oleh dapodik. Di SMP Negeri 7 Salatiga Guru pengampu 

mata pelajaran prakarya sebelumnya adalah guru tata 
busana, jadi masih ada korelasi antara prakarya dengan 
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tata busana. Jam mengajar diakui dalam dapodik 

sehingga tidak ada masalah meskipun guru tata busana 

mengajar prakarya” (hasil wawancara dengan kepala 
sekolah, 6 Desember 2017). 

 

 Hal tersebut sesuai dengan pendapat Waka 

Kurikulum yang mengatakan bahwa : 

“Guru yang mengampu mata pelajaran prakarya yang 

diakui dapodik adalah yang mempunyai sertifikat 

keterampilan atau yang serumpun misalnya guru IPA” 

(hasil wawancara dengan Waka kurikulum, 6 Desember 

2017). 

 

 Pendapat yang sama juga disampaikan oleh 

guru prakarya di SMP 7 Salatiga bahwa : 

“Guru yang mengampu mata pelajaran prakarya adalah 

guru yang memiliki pendidikan keterampilan dan 

pendidikan IPA” (hasil wawancara dengan guru 
prakarya, 8 Desember 2017). 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, cukup 

jelas bahwa guru yang mengampu mata pelajaran 

prakarya yang dapat diakui di dapodik adalah guru 

yang memiliki sertifikat pendidik keterampilan dan 

guru yang mengampu mata pelajaran IPA. 

c) Mempersiapkan sarana prasarana dan 

    sumber dananya  

 Pelaksanaan pembelajaran prakarya dapat 

berjalan dengan baik bila ditunjang sarana 

prasarana yang memadahi sehingga memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 
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Dokumen tentang sarana prasarana yang diperlukan 

dalam pelaksanaan pembelajaran prakarya di SMP 

Negeri 7 Salatiga sudah cukup mendukung, karena 

sebelum menggunakan kurikulum 2013 sudah ada 

mata pelajaran tata busana, sehingga sudah 

memiliki sarana prasarana. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara yang diungkapkan kepala 

sekolah dengan sangat bijak bahwa : 

“Mata pelajaran prakarya masih ada hubungannya 
dengan mapel tata busana, di smp 7 telah mempunyai 

peralatan mesin jahit, awal pelajaran prakarya 

menggunakan mesin jahit, seiring bergulirnya waktu 

guru mapel prakarya menyesuaikan dengan MGMP kota. 

Peralatan menyesuaikan kebutuhan. Sementara ini 

mapel prakarya belum memiliki ruangan sendiri serta 
alat praktik sendiri, tetapi untuk ke depanya sekolah 

akan memfasilitasi kebutuhan mata pelajaran prakarya 

secara bertahap dengan mengajukan permohonan 

pengadaan barang di awal tahun pelajaran. Biaya untuk 

menyediakan sarana prasaran dalam pelajaran prakarya 
akan diambilkan dari dana BOS” (hasil wawancara 

dengan kepala sekolah, 6 Desember 2017). 

 
 Pendapat yang sama disampaikan Waka 

kurikulum, bahwa : 

“Untuk menyiapkan sarana prasarana yang menunjang 
kegiatan belajar mengajar mata pelajaran prakarya kita 

meninjau KD terlebih dahulu, kemudian mengajukan 

melalui RAKS biaya dari BOS” (hasil wawancara dengan 

Waka kurikulum, 6 Desember 2017). 

 
Pendapat yang sama disampaikan oleh guru 

prakarya SMP negeri 7 Salatiga : 

“Sarana prasarana untuk memperlancar pembelajaran 

prakarya disiapkan oleh guru maupun siswa secara 
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langsung. Guru menyesuaikan kondisi sekolah dengan 

sarana prasarana yang masih terbatas, untuk praktik 

menyesuaikan jika sekolah belum memiliki 
perlengkapannya maka siswa diminta untuk membawa 

sendiri, ataupun yang akan dipraktikkan sudah 

dipersiapkan dari rumah. Untuk melengkapai sarana 

prasarana sekolah menyediakan dengan mengajukan 

melalui dana BOS” (hasil wawancara guru prakarya SMP 

Negeri 7 Salatiga). 

 

4.2.2. Evaluasi Instalasi Pembelajaran Prakarya  

 Pada tahap instalasi lebih menenkankan pada 

pelaksanaan program. Pokok yang dibicarakan pada 

instalasi yaitu tujuan mata pelajaran dan ruang 

lingkup mata pelajaran prakarya. 

a) Tujuan Mata Pelajaran Prakarya SMP 

Dari hasil wawancara dengan Waka kurikulum 

diungkapkan bahwa: 

“Memberikan keterampilan dasar bagi siswa sejak dini, 

sehingga siswa dapat mengembangkan bakat atau 

kemampuannya dalam berkarya sejak dini” (hasil 

wawancara Waka kurikulum, 6 Desember 2017). 

 

 Pendapat yang sama disampaikan oleh guru 

prakarya SMP negeri 7 Salatiga : 

“Tujuan mata pelajaran prakarya di SMP adalah agar 
siswa mampu mengembangkan keterampilan dasar 

yang dimiliki”(hasil wawancara guru prakarya SMP 

Negeri 7 Salatiga).  

 
 Berdasarkan studi dokumen tujuan mata 

pelajaran prakarya ada 2, yaitu (1) Tujuan material. 

Menemukan ide, membuat karya (produk) prakarya, 

merancang ulang produk dan mengembangkan 
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produk berupa : kerajinan, rekayasa, budidaya dan 

pengolahan melalui kegiatan mengidentifikasi, 

memecahkan masalah, merancang, membuat, 

memanfaatkan, mengevaluasi, dan mengembangkan 

produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-

hari dan memiliki nilai ekonomis. Sedangkan 

keterampilan yang dikembangkan adalah 

kemampuan memodifikasi, menggubah, 

mengembangkan, dan menciptakan serta 

merekonstruksi karya yang ada, baik karya sendiri 

maupun karya orang lain. (2) Tujuan formal meliputi 

(a)Mengembangkan kreatifitas melalui mencipta, 

merancang, memodifikasi (mengubah), dan 

merekonstruksi berdasarkan pendidikan teknologi 

dasar dan kearifan lokal; (b) Melatih kepekaan rasa 

peserta didik terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni untuk menjadi 

inovator dengan mengembangkan rasa ingin tahu, 

kepedulian, memiliki, keindahan dan toleransi; (c) 

Membangun jiwa mandiri peserta didik yang  jujur, 

bertanggungjawab, disiplin, peduli dan mampu 

bekerja sama; (d) Mengembangkan berpikir kreatif, 

teknologis, estetis, cepat, tepat, cekatan, ekonomis 

dan praktis; (e) Menumbuhkan keberanian untuk 

mengambil resiko dalam mengembangkan 
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keterampilan dan mengimplementasikan 

pengetahuan. 

b) Ruang lingkup Mata Pelajaran Prakarya 

Dalam pelaksanaan pembelajaran prakarya, 

guru harus mengetahui apa yang harus diberikan 

pada siswa dalam dalam satu semster maupun satu 

tahun sesuai dengan ketentuan dari pusat dan 

kesepakatan dalam MGMP. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh 

Waka kurikulum sebagai berikut : 

“Mata pelajaran prakarya ada 4 yaitu  aspek, kerajinan, 

rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Dalam 1 tahun 
yang harus disampaikan kepada siswa minimal 2 

aspek” (hasil wawancara Waka kurikulum, 6 Desember 

2017). 

Hal di atas, senada dengan hasil wawancara 

yang diungkapkan guru prakarya SMP Negeri 7 

Salatiga bahwa : 

“Mata pelajaran prakarya ada 4 yaitu  aspek, kerajinan, 

rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Dalam 1 tahun 

yang harus disampaikan kepada siswa minimal 2 

aspek, pemilihan aspek menyesuaikan guru yang 

mengampu dan kondisi wilayahnya” (hasil wawancara 
guru prakarya SMP Negeri 7 Salatiga, 8 Desember 

2017). 

 

Dalam studi dokumen tentang ruang lingkup 

mata pelajaran prakarya terdiri dari 4 aspek, yaitu 

(1) Kerajinan; (2) Rekayasa; (3) Budidaya; (4) 

Pengolahan. Pemilihan aspek mata pelajaran 
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prakarya minimal 2 aspek untuk satu tahun 

berdaarkan daya dukung atau sumber daya yang 

tersedia. 

4.2.3. Evaluasi Proses Pembelajaran Prakarya 

 Tahap proses lebih menekankan pada 

persiapan dan pelaksanaan dalam mata pelajaran 

prakarya di SMP Negeri 7 Salatiga. Agar pelaksanaan 

mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 Salatiga 

dapat mencapai tujuan, maka pelaksanaan harus 

sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2016 yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah 

a)  Penyusunan Silabus 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam 

bentuk silabus yang mengacu pada Standar Isi. 

Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan 

media dan sumber belajar, perangkat penilaian 

pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Silabus 

merupakan acuan penyusunan kerangka 

pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata 

pelajaran yang digunakan guru untuk 

mengembangkan RPP. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan koordinator kurikulum menyatakan bahwa : 

“Awal tahun pelajaran Bapak/ibu guru mengikuti 

kegiatan IHT, dalam kegiatan tersebut salah satunya 



72 
 

menyususn silabus. Silabus dari pusat kemudian 

bapak/ibu guru mengembangkan sendiri berdasarkan 

KI dan KD yang ada. Silabus ini nantinya dipakai 
untuk menerancanakan RPP. Komponen yang ada 

dalam silabus antara lain : KI, KD, Materi, 

Pembelajaran, Alokasi waktu, Sumber, Nilai karakter, 

Penilaian” (hasil wawancara koordinator kurikulum, 6 

Desember 2017). 

 
Lebih lanjut hal senada juga diungkapkan oleh guru 

prakarya bahwa : 

“Silabus disusun sebelum merencanakan 

pembelajaran. Silabus yang dibuat merupakan 

pengembangan silabus dari pusat, yang digunakan 

untuk membuat RPP. Komponen silabus antara lain KI, 
KD, Materi, Alokasi waktu, Sumber belajar” ( hasil 

wawancara guru prakarya, 8 Desember 2017). 

 
Dari hasil studi dokumen diperolah bahwa 

komponen silabus dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah paling sedikit memuat : (1) Identitas mata 

pelajaran; (2) Identitas sekolah meliputi nama satuan 

pendidikan dan kelas; (3) 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; (4) kompetensi dasar, merupakan 

kemampuan spesifik yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan 



73 
 

atau mata pelajaran; (5) materi pokok, memuat fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator pencapaian kompetensi; (6) 

pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik dan peserta didik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan; (7) penilaian, 

merupakan proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan pencapaian hasil 

belajar peserta didik; (8) alokasi waktu sesuai dengan 

jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum 

untuk satu semester atau satu tahun; dan (9) 

sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan 

elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain 

yang relevan. 

b) Penyusunan RPP 

 Setiap Guru pada satuan pendidikan  memiliki 

kewajiban untuk menyusun RPP  secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan 

kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan 

fisik serta psikologis siswa dengan berpedoman pada 

PP Np. 22 Tahun 2016. Hal ini sesuai dengan hasil 
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wawancara dengan yang diungkapkan oleh kepala 

sekolah sebagai berikut : 

“RPP merupakan pengangan bagi bapak/ibu guru dalam 

mengajar di kelas, sehingga setelah pembagian tugas 

mengajar, awal semester diadakan kegiatan untuk 

menyususn perangkat pembelajaran, minggu pertama 
masuk sudah jadi. Sebagai pedoman menyusun RPP 

dengan menggunakan PP no 22 tahun 2016, silabus, 

buku paket, buku referensi lain yang relevan” (hasil 

wawancara kepala sekolah SMP Negeri 7 Salatiga, 6 

Desember 2017). 

 
 Hal senada juga diungkapkan oleh Waka 

Kurikulum bahwa :  

“Setiap awal tahun ajaran baru waka kurikulum 

mengadakan kegiatan IHT. Dari kegiatan tersebut harus 

ada produk yang jadi antara lain RPP yang dipakai 

sebagai pedoman mengajar di kelas. RPP yang dibuat 
bapak/ibu guru berpedoman dengan PP No. 22 tahun 

2016. RPP yang dibuat bapak/ibu guru memuat : 

identitas, KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi, 

metode, media, dan sumber belajar, langkah-langkah 

pembelajaran, penilaian “ (hasil wawancara dengan 
Waka kurikulum, 8 Desember 2017). 

 

 Lebih lanjut, hal senada juga diungkapkan 

oleh guru prakarya bahwa : 

 “ Bapak/ibu guru diwajibakan untuk membuar RPP 

sebelum melakukan pembelajaran. Ibu Kepa Sekolah 
ingin tahu kesiapan guru sebelum melakukan 

pembelajaran. RPP yang dibuat muatannya disesuaikan 

dengan PP No. 22 Tahun 2017, yang memuat : Identitas, 

KI, KD, IPK, Tujuan, Materi, Metode, Langkah 

Pembelajaran, sumber dan Penilaian. RPP dibuat dengan 

harapan agar tujuan pembelajaran tercapai, dan dapat 
memberikan gambaran bagaimana pembelajaran 

dilakukan dan tujuan pembelajaran tercapai“ (hasil 

wawancara guru prakarya SMP Negeri 7 Salatiga). 
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Dari hasil studi dokumen diperoleh informasi 

RPP yang dikembangkan guru prakarya secara 

umum sesuai PP No. 22 Tahun 2017 tentang standar 

proses. Komponen RPP terdiri atas : (1) identitas 

sekolah yaitu nama satuan pendidikan; (2) identitas 

mata pelajaran atau tema/subtema; (3) 

kelas/semester; (4) materi pokok; (5) 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;  

(6) tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (7) 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

kompetensi; (8) materi pembelajaran, memuat fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator ketercapaian kompetensi; (9) 

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; (10) media pembelajaran, 
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berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran; (11) sumber belajar, 

dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 

alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;  

(12) langkah-langkah pembelajaran dilakukan 

melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; 

dan (13) penilaian hasil pembelajaran. 

c) Pelaksanaan  Pembelajaran 

 Pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP, meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran prakarya 

disampaikan oleh guru prakarya SMP Negeri 7 

Salatiga sebagai berikut : 

a. Kegiatan pendahuluan dilakukan guru prakarya 

SMP Negeri 7 Salatiga dengan : mengucapkan 

salam, menyiapkan siswa secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran, 

mengabsen kehadiran siswa,memberi motivasi 

belajar dengan memberikan tayangan tentang 

lingkungan sekitar, menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai, menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai RPP, 



77 
 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari. 

b. Kegiatan inti yang dilakukan guru prakarya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Pembelajaran Prakarya di SMP Negeri 7 
Salatiga 

Metode, 
Media dan 

Sumber 
Belajar 

Kualitas Pembelajaran 

a.Metode 
 Tanya 

jawab 
 Diskusi 

kelompok 
b. Media 
 Laptop 
 LCD 

c.Sumber 
belajar 
 Buku 

siswa 
 Buku 

guru 
 Internet 

 

a. Guru telah mengarahkan 
pembelajaran berpusat pada 
siswa, mengembangkan 
kreatifitas siswa dan 
menggunakan media 
pembelajaran dengan 
pendekatan scientific dapat 
dilihat terdapat kegiatan : 

 Mengamati : siswa melihat 
tayangan video lewat LCD, 
membaca buku 

 Menanyakan langkah-langkah 
pembuatan suatu produk 

 Mengeksplorasi : 
siswaberdiskusi dalam 
kelompok untuk membuat 
rancangan praktik 

 Siswa menyimpulkan hasil 
diskusi dan dibantu dengan 
guru serta melakukan 
penilaian ke kelompok lain 

 Mengkomunikasikan: 
Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok dan 
meminta kelompok lain 
menanggapi 
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c. Kegiatan penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru seharusnya 

melakukan evaluasi secara bersama-sama dengan 

siswa baik secara individual maupun kelompok 

melakukan refleksi untuk mengevaluasi  : (1) seluruh 

rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil 

yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama 

menemukan manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung; (2) memberikan umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran; (3) melakukan 

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual maupun kelompok; (4) 

menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran 

untuk pertemuan berikutnya. 

 Keberhasilan kegiatan penutup dalam 

pembelajaran prakarya disampaikan oleh guru 

prakarya sebagai berikut : 

 “Kegiatan penutup yang dilakukan guru prakarya SMP 

Negeri 7 Salatiga, yaitu guru bersama dengan siswa 

menarik kesimpulan dan penguatan dari pembelajaran 

hari ini tadi,melakukan refleksi dan evaluasi serta 

menjelaskan pertemuan yang akan datang“ (hasil 
wawancara dengan guru prakarya, 8 Desember 2017). 

 

4.2.4. Evaluasi Produk Pembelajaran Prakarya 

Dalam penelitian ini tahap evaluasi produk 

lebih menekankan pada hasil yang diperoleh selama 
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program dilaksanakan. Hasil yang diperoleh berasal 

dari hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) untuk 

kompetensi penyusunan silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, dan Pelaksanaan 

pembelajaran. 

a) Kualitas Penyusunan Silabus 

Dari hasil Penilaian Kinerja Guru untuk kompetensi 

3 (lihat lampiran 10) yaitu tentang pengembangan 

kurikulum berkaitan dengan penyusunan silabus. 

Terlihat bahwa untuk indikator nomer 1, 2, 3 

memperoleh skor 2 artinya seluruh indikator 

terpenuhi semua, indikator 4 memperoleh skor 1 

yang artinya baru terpenuhi sebagian. Total skor 

untuk kompetensi 3 adalah 7, presentase nilai yang 

diperoleh 88 %, nilai yang diperoleh 4 yang artinya 

silabus yang disusun guru prakarya amat baik.  

b) Kualitas Penyusunan RPP 

Dari hasil Penilaian Kinerja Guru untuk kompetensi 

2 (lihat lampiran 11) yaitu tentang menguasai teori 

belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik berkaitan dengan penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Terlihat bahwa 

untuk indikator nomer 1, 3, 4, 6 memperoleh skor 2 

yang artinya semua indikator seluruhnya terpenuhi, 

indikator 2, 5 baru mendapat skor 1 artinya 
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terpenuhi sebagian. Total skor untuk kompetensi 3 

adalah 10, presentase nilai yang diperoleh 83 %, nilai 

yang diperoleh kategori 4 yang artinya RPP yang 

disusun guru prakarya amat baik. 

c) Kualitas Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Dari hasil Penilaian Kinerja Guru untuk kompetensi 

4 (lihat lampiran 12) yaitu tentang pelaksanaan 

pembelajaran. Terlihat bahwa untuk indikator nomer 

1, 2, 4, 5, 7, 9 memperoleh skor 2 artinya seluruh 

indikator terpenuhi semua, indikator 3, 6, 8, 10 

mendapat skor 1 artinya baru terpenuhi sebagian. 

Total skor untuk kompetensi 4 adalah 18, presentase 

nilai yang diperoleh 82 %, nilai yang diperoleh 

kategori 4 yang artinya pelaksanaan pembelajaran  

yang dilakukan guru prakarya amat baik. 

 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Desain Pembelajaran Prakarya 

 Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi desain 

dalam pembelajaran prakarya ini meliputi dasar 

adanya mata pelajaran prakarya di kurikulum 2013, 

sumber daya manusia, sarana prasarana. 

 Guru menjadi penunjang utama dalam proses 

pembelajaran, untuk itu guru yang mengampu mata 

pelajaran prakarya yang dapat diakui oleh dapodik 
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adalah guru yang sudah memiliki sertifikat 

keterampilan atau guru IPA. Hal ini sejalan dengan 

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang  Guru 

dan dosen yang menyatakan bahwa guru yang 

mengampu mata pelajaran prakarya duru IPA dan 

guru bidang studi lain tetapi sudah memiliki sertikat 

pendidik keterampilan. Guru yang mengajar di SMP 

Negeri 7 Salatiga memiliki latar belakang pendidikan 

S1 PKK dan PKK tata busana serta sudah memiliki 

sertifikat keterampilan. 

 Pembelajaran prakarya berjalan dengan baik 

walaupun sarana prasaran belum dimiliki secara 

lengkap. Untuk menunjang proses pembelajaran 

siswa membawa sendiri dari rumah. Namun untuk 

ke depannya sekolah akan menyiapkan kebutuhan 

yang diperlukan dalam pembelajaran prakarya, yang 

akan diajukan melalui RKAS yang diambilkan dari 

dana BOS. 

 Dari hasil temuan, dalam desain penelitian ini  

sudah sejalan dengan PP No. 22 Tahun 2016 yang 

menyatakan bahwa berdasarkan struktur kurikulum 

2013 SMP pada kelompok B (umum) terdapat mata 

pelajaran baru yaitu Prakarya yang wajib diajarkan 

di sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan 
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manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Mata 

pelajaran prakarya merupakan dasar pembelajaran 

berbasis budaya, diharapkan dapat menumbuhkan 

nilai kearifan lokal dan nilai jati diri sehingga 

tumbuh semangat kemandirian, kewirausahaan dan 

sekaligus kesediaan melestarikan potensi dan nilai-

nilai kearifan lokal. Hal ini didasari oleh kondisi 

nyata bahwa pengaruh kuat budaya luar masih perlu 

mendapat perhatian atas pengaruhnya pada budaya 

peserta didik. Prakarya juga memperhatikan 

wawasan memasarkan, dengan mendasarkan pada 

prinsip pendidikan dan latihan (diklat).   

4.3.2. Instalasi Pembelajaran Prakarya 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa istalasi 

mencakup tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran 

prakarya. Tujuan mata pelajaran prakarya SMP dan 

ruang lingkup mata pelajaran prakarya. Mata 

pelajaran prakarya SMP memiliki 2 tujuan yaitu (1) 

Tujuan material yaitu menemukan ide, membuat 

karya (produk) prakarya, merancang ulang produk 

dan mengembangkan produk berupa : kerajinan, 
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rekayasa, budidaya dan pengolahan melalui kegiatan 

mengidentifikasi, memecahkan masalah, merancang, 

membuat, memanfaatkan, mengevaluasi, dan 

mengembangkan produk yang bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari dan memiliki nilai ekonomis. 

Sedangkan keterampilan yang dikembangkan adalah 

kemampuan memodifikasi, mengubah, 

mengembangkan, dan menciptakan serta 

merekonstruksi karya yang ada, baik karya sendiri 

maupun karya orang lain; (2) Tujuan formal meliputi 

(a) Mengembangkan kreatifitas melalui mencipta, 

merancang, memodifikasi (mengubah), dan 

merekonstruksi berdasarkan pendidikan teknologi 

dasar dan kearifan lokal, (b) Melatih kepekaan rasa 

peserta didik terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni untuk menjadi 

inovator dengan mengembangkan rasa ingin tahu, 

kepedulian, memiliki, keindahan dan toleransi, (c) 

Membangun jiwa mandiri peserta didik yang  jujur, 

bertanggungjawab, disiplin, peduli dan mampu 

bekerja sama, (d) Mengembangkan berpikir kreatif, 

teknologis, estetis, cepat, tepat, cekatan, ekonomis 

dan praktis, (e) Menempa keberanian untuk 

mengambil resiko dalam mengembangkan 

keterampilan, mengimplementasikan pengetahuan. 
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 Mata pelajaran prakarya terdiri dari 4 aspek : 

(1) Kerajinan, (2) Rekayasa, (3) Budidaya, (4) 

Pengolahan.  Pemilihan aspek mata pelajaran 

prakarya minimal 2 aspek untuk satu tahun 

berdasarkan daya dukung atau sumber daya yang 

tersedia. Di SMP Negeri 7 Salatiga yang diajarkan 

aspek kerajinan dan pengolahan. Hal ini sudah 

sejalan dengan petunjuk pada buku guru bahwa 

pelaksanaan pembelajaran prakarya dalam 1 tahun 

minimal 2 aspek yang diajarkan. 

4.3.3. Proses Pembelajaran Prakarya 

 Pada tahap evaluasi proses, menekankan pada 

proses penyusunan silabus, penyusunan RPP, 

pelaksanaan pembelajaran prakarya. 

Secara umum untuk setiap materi pokok pada 

setiap silabus terdapat 4 KD. Untuk mencapai 4 KD 

tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan 

siswa secara umum dalam pembelajaran 

berdasarkan standar proses. Kegiatan siswa meliputi 

5M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. 

Silabus paling sedikit memuat : (1) identitas mata 

pelajaran, (2) identitas sekolah, (3) kompetensi inti, 

(4) kompetensi dasar, (5) materi pokok, (6) 
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pembelajaran, (7) penilaian, (8) alokasi waktu, (9) 

sumber belajar. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

dibuat guru prakarya dilihat dari sistematikannya 

sudah mencakup komponen RPP yang benar yaitu 

meliputi : identitas sekolah,  identitas mata 

pelajaran, Kelas/semester, materi pokok, alokasi 

waktu, tujuan pembelajaran, KD dan IPK, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran,  media 

pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah 

pembelajaran, penilaian hasil belajar. Hal ini sesuai 

dengan komponen RPP yang dikemukakan Uzer 

Usman (2008) yang menyebutkan secra teknis RPP 

mencakup kompnen-komponenberikut : (1) SK, KD, 

dan IPK, (2) Tujuan pembelajaran, (3) Materi 

pembelajaran, (4) Pendekatan dan metode 

pembelajaran, (5) Langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, (6) Alat dan sumber belajar, (7) 

Evaluasi pembelajaran. 

1. Pelaksanaan pembelajaran 

a) Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2016 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP, meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan  
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Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: (a) 

menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran; (b) memberi 

motivasi belajar peserta didik secara kontekstual 

sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam 

kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh 

dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, 

serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang 

peserta didik; (c) mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari; (d) menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; dan (e) menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP 

Negeri 7 Salatiga tidak mengalami kesenjangan. Hasil 

pelaksanaan pembelajaran terlihat dari RPP yang 

dibuat guru prakarya telah memenuhi syarat  

pelaksanaan pembelajaran yang berdasar PP No. 22 

tahun 2016 (lihat lampiran RPP),namun demikian 

kompetensi guru tetap masih sangat perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan terus agar kualitas 

pembelajaran semakin baik sehingga hasilnya pun 

juga akan semakin baik.lam penyususnan silabus 
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Dari hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa penyusunan silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran sudah disusun dengan 

baik dengan berpedoman pada PP No. 22 Tahun 

2016. Hasil Penilaian Kinerja Guru untuk 

kompetensi penyusunan silabus dan RPP 

menunjukkan predikat amat baik.  

4.3.4. Pembahasan Evaluasi Produk Pembelajaran 

Prakarya 

 Dalam penelitian ini tahap evaluasi produk 

lebih menekankan pada hasil yang telah disusun 

yaitu silabus dan RPP yang diimplementasikan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Dari hasil dapat 

dikatakan bahwa guru sudah meningkat 

profesionalismenya dan kompetensinya, terlihat dari 

hasil penyusunan silabus dan RPP berdasar hasil 

penilaiakan kinerja guru dalam kategori amat baik. 

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat L. Buttram 

(2017) yang menekankan pada output yang 

diperoleh. Penilaian dilakukan untuk menentukan 

apakah tujuan akhir program tercapai atau tidak.  

 Berkaitan dengan hasil penelitian terdahulu, 

hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

oleh Mizan Abrory (2014) dengan judul “ Evaluasi 

Implementasi Kurikulum 2013 pada pembelajaran 
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Matematika SMP Negeri Kelas VII di Kabupaten 

Sleman”.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam implementasi kurikulum 2013 kualitas 

perencanaan silabus, dan RPP termasuk kategori 

baik.  

 Hasil wawancara dan observasi serta dari fakta 

yang ada dapat dikatakan hasil penyusunan 

perangkat pembelajaran yang didapat oleh guru 

prakarya amat baik disebabkan keaktifan guru 

dalam mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan 

kemampuan profesionalnya, misalnya telah 

mengikuti diklat kurikulum 2013 dan 

menerapkannya dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, aktif 

mengikuti IHT yang diselenggarakan oleh sekolah 

dalam menyusun perangkat pembelajaran. Dalam 

penyusunan perangkat pembelajaran selalu 

mengikuti perkembangan, dalam hal ini  berpedoman 

pada Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2016 

tentang standar pendidikan dasar dan menengah. 

 

 

 

 

 


