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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan deskripsi, analisis dan pembahasan data hasil 

penelitian tentang studi evaluasi terhadap implementasi kurikulum mata 

pelajaran pendidikan agama Islam pada SMPIT Al-Izzah Kota Serang. 

Simpulan pada bab ini difokuskan pada simpulan berkaitan dengan 

jawaban atas pertanyaan penelitian. Pada bab ini  dapat ditarik beberapa 

simpulan sebagai berikut : 

Pertama, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-

Izzah Kota Serang Sekolah Islam Terpadu hadir sebagai upaya 

”menghidupkan kembali lembaga pendidikan Islam pada masa 

keemasannya. Menjadikan nilai dan pesan robbani ke dalam kurikulum 

dalam arti luas adalah sebuah langkah cerdas dan benar. Dengan 

keterpaduan nilai imtaq dan iptek kelak akhirnnya sekolah Islam terpadu 

diharapkan mampu membawa siswa ”manusia sejati” yang manusia ’Abid’ 

yang berakidah shahihah, berakhlak karimah juga mengembleng siswa 

menjalankan fungsi kekhilafahannya. 

Kedua, pemahaman dan penghayatan guru mata pelajaran 

pendidikan agama Islam  (PAI) terhadap kurikulum mata pelajaran 

pendidikan agama Islam (PAI) secara umum sudah sesuai dengan konsep 

kurikulum sebagai kurikulum operasional yang dikembangkan oleh  
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masing-masing lembaga pendidikan dan guru pada setiap mata pelajaran. 

Pengembangan program tahunan, semester, silabus dan RPP telah 

dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PAI di SMPIT Al-Izzah Kota 

Serang, sehingga antara pemahaman dan perencanaan telah menunjukkan 

kesesuaian, meskipun dalam beberapa hal-hal  tertentu belum tepat. 

Ketiga, silabus dan RPP sebagai bentuk perencanaan guru sesuai 

dengan implementasi pada umumnya meskipun ada beberapa hal dalam 

proses pembelajaran yang sedikit keluar dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

Keempat, faktor pendukung perencanaan dan implementasi 

kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah 1). Kepala 

sekolah terkait fungsinya sebagai edukator, manajer, administrator, 

supervisor dan sebagai penanggungjawab segala kegiatan yang dilakukan 

oleh seluruh komponen sekolah; 2). Komite sebagai mitra kepala sekolah 

sangat membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah; 3). 

Rekan sejawat guru; 4). Lingkungan sosial yang mendukung dan kondusif; 

4). Sarana dan prasarana khususnya dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam antara lain sarana ibadah yang cukup memadai, tempat 

wudhu dan WC yang standar  

Faktor penghambat perencanaan dan impelementasi adalah tidak 

adanya ahli kurikulum, sikap guru terhadap kurikulum khususnya 

kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam dan kurangnyafasilitas 

dan  sumber belajar. 
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B. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan analisa temauan di lapangan, maka 

dikemukakan beberapa rekomendasi untuk kepentingan dan kemajuan di 

masa yang akan datang : 

Pertama, bagi kepala sekolah 

Hendaknya kepala sekolah dapat mempertahankan dan 

meningkatkan pemahaman guru terhadap kurikulum PAI  serta  mengatasi 

kekurangan dalam implementasi kurikulum berupa ketidak sesuaian antara 

pemahaman dengan perencanaan perlu ada peningkatan dan bimbingan 

dari kepala sekolah kepada para guru, baik secara pribadi maupun secara 

klasikal dalam rangka meningkatkan pemahmana guru terhadap kurikulum  

dan implementasinya.  

Kedua, bagi guru  

Secara individu guru hendaknya melakukan pendalaman kurikulum 

berupa mencari sumber informasi yang berkaitan dengan kurikulum untuk 

dipelajari. Jika ada yang masih samar atau sukar untuk dipahami dapat 

bertanya atau diskusi dengan guru-guru teman sejawat yang mungkin lebih 

memahami. Secara kelompok guru dapat memanfaatkan pertemuan 

MGMP dan KKM untuk melakukan pendalaman atau sharing dalam 

pemahaman dan penerapan implementasi kurikulum. 

Ketiga, bagi Dinas Pendidikan dan Departemen Agama 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

memperbaiki pemahaman dan implementasi kurikulum yang dilakukan 

para guru dan sebagai informasi untuk mengambil kebijakan dengan 

mengadakan evaluasi pada setiap jenjang pendidikan. 

Keempat, bagi penelitian lanjutan 

Penyusun berharap adanya penelitian lanjutan terhadap 

pelaksanaan implementasi kurikulum pada satuan pendidikan, yang 

mengarah pada aspek-aspek yang lain, antara lain terhadap pengembangan 

isi dokumen kurikulum, pengembangan model pembelajaran PAI dan 

pengembangan kompetensi para guru PAI. 


