
89 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dalam 

penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 

implmentasi kurikulum pada mata pelajaran 

prakarya di SMP Negeri 7 Salatiga sudah mengikuti 

regulasi, berpedoman pada PP No.22 Tahun 2016, 

ketidaksesuaian/kesenjangan yang dijumpai dengan 

pelaksanaan hanya sedikit, sehingga tidak 

mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran prakarya 

di SMP negeri 7 Salatiga. Berikut ini kesimpulan 

yang dapat diambil berdasarkan 4 komponen pada 

tahap penelitian evaluasi ini : 

1. Pada tahap desain menunjukkan pelaksanaan 

pembelajaran prakarya sudah sesuai dengan 

struktur kurikulum seperti yang tertuang dalam 

PP No. 22 Tahun 2016. Latar belakang 

pendidikan guru dan sertifikat pendidik sudah 

sesuai. Sarana prasarana perlu ditambah, 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

2. Dalam tahap instalasi Program Pembelajaran 

Prakarya di SMP Negeri 7 Salatiga menunjukkan 

bahwa ada 2 aspek (kerajinan dan pengolahan) 
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yang diajarkan dalam pembelajaran prakarya 

dengan tujuan untuk memberikan keterampilan 

dasar bagi siswa, agar dapat mengembangkan 

bakat atau kemampuannya dalam berkarya 

sejak dini. 

3. Dalam tahap proses yaitu penyusunan silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 

pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

Prakarya di SMP Negeri 7 Salatiga dari segi 

proses telah dilaksanakan dengan berpedoman 

pada PP No. 22 Tahun 2016. 

4. Tahap terakhir adalah tahap produk yang 

dihasilkan dari pelaksanaan Program 

pembelajaran prakarya di SMP Negeri 7 Salatiga 

adalah tersusunya kualitas  silabus, RPP, 

pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran 

prakarya dalam implementasi kurikulum 2013 

yang berpedoman pada PP No.22 tahun 2016, 

berdasar hasil PKG dalam kategori amat baik. 

5.2. Saran 

 Dengan memperhatikan hasil penelitian, 

pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

saran yang dapat dikemukakan kepada semua pihak 

yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 
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pada mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 

Salatiga adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Kepala Sekolah 

1. Berdasarkan hasil penilaian kinerja guru, 

penyusunan silabus, RPP, dan pelaksanaan 

pembelajaran prakarya dalam kategori amat 

baik, hendaknya dapat diteruskan untuk 

implementasi kurikulum 2013 pada periode 

berikutnya.  

2. Sekolah memiliki tugas melayani siswa 

dengan baik, mengingat alat peraga /media 

pembelajaran pada mapel prakarya masih 

minim, hendaknya kepala sekolah 

memfasilitasi guru untuk pengadaan alat-

alat praktik agar memperlancar proses 

pembelajaran dan siswa semangat dalam 

belajar. 

b. Bagi guru 

1. Untuk meningkatkan kompetensi guru 

dalam penyusunan silabus, RPP, dan 

pelaksanaan pembelajaran, hendaknya guru 

aktif dalam kegiatan workshop dan MGMP 

sehingga kinerja guru mejadi meningkat. 

2. Mengingat pada mapel prakarya untuk alat 

/ media pembelajaran masih minim, maka 



92 
 

guru hendaknya mengembangkan 

kreatifitas dan inovasinya dalam proses 

pembelajaran dengan mengembangkan / 

menciptakan alat peraga/ media 

pembelajaran serta memanfaatkan 

lingkungan sekolah sebagai sekolah 

adiwiyata sebagai sumber belajar. 


