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BAB V 

SIMPULAN, REKOMENDASI DAN IMPLIKASI 

5.1 Simpulan 

Setelah dipaparkan hasil temuan dan pembahasan mengenai Implementasi 

Kurikulum PAI di SMP Muhammadiyah 6 Bandung yang menjadi fokus penelitian 

ini diantaranya: tujuan, konten kurikulum, media, pelaksanaan dan sistem evaluasi.  

Pertama, Tujuan kurikuler yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 6 

Bandung yaitu berharap generasi muda di sekolah ini dapat membedakan khurafat, 

tahayul dan bid’ah. Selain itu, menginginkan semua generasi Muhammadiyah yang 

selalu mengimplementasikan ibadah, berusaha dan tawakal hanya kepada Allah 

Swt dalam mengabdi pada masyarakat dikehidupan sehari-hari.  

Kedua, konten Kurikulum PAI di SMP Muhammadiyah 6 Bandung 

mengimplementasikannya menggunakan kurikulum 2013. Adapun  peneliti 

menganalisis yang terdapat dalam konten kurikulum yaitu, pertama alokasi waktu 

pembelajaran PAI SMP Muhammadiyah 6 Bandung setiap jenjang kelas dibagi 

menjadi dua yaitu 2 jam pelajaran PAI, 2 jam pelajaran ke-Muhammadiyahan, dan 

2 jam pelajaran Bahasa Arab, totalnya sebanyak 6 jam pelajaran tatap muka di 

kelas. Kedua ruang lingkup pembelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 6 Bandung 

meliputi: PAI atau keIslaman yang mencakup aqidah, akhlak, Sejarah Perjuangan 

Nabi, fiqih ibadah. Hal ini SMP Muhammadiyah 6 Bandung mengedepankan 

konten kurikulum PAI kemudian diperkuat dengan nilai-nilai Islam khas 

Muhammadiyah melalui mata pelajaran keMuhammadiyahan. Jadi, implementasi 

kurikulum di SMP Muhammadiyah 6 Bandung pada konten kurikulumnya 

termasuk sekolah yang menggunakan sistem correlated curriculum atau kurikulum 

yang saling berkaitan antara mata pelajaran PAI, keMuhammadiyahan dan Bahasa 

Arab. 

Ketiga, media Pembelajaran PAI yang digunakan di SMP Muhammadiyah 6 

Bandung dapat dikategorikan 70 persen selaras dengan teori penunjang. Media 

pembelajaran di sekolah ini secara konsep, bentuk dan sistemnya termasuk modern. 

Hanya saja dalam mengimplementasikan media pembelajaran saat pembelajaran 

berlangsung masih bersifat sederhana dan kurang menarik. Jadi,
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sekolah ini memerlukan tingkat kreativitas dan konsisten yang stagnan antara 

konsepan dan kenyataannya. 

Ketiga, pelaksanaan pembelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 6 Bandung 

diimplementasikan yang memuat mata pelajaran khas, secara substansial telah 

memenuhi persyaratan pelaksanaannya seperti melaksanakan kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti serta kegiatan penutup. Pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah ini membahas materi-materi yang berkaitan dengan fiqih ibadah, sejarah 

nabi dan kittah Muhammadiyah dari dulu hingga sekarang. Proses pelaksanaannya 

dilakukan bersama guru dan siswa di kelas dengan membahas setiap pertemuan 

pembelajaran. Hal ini pelaksanaan pembelajaran terlaksana biasa-biasa saja tidak 

ada hal yang unik.  

Sistem Evaluasi Pembelajaran PAI di SMP Muhammadiyah 6 Bandung 

melakukan jenis evaluasi sumatif dan formatif yang menyesuaikan jadwal 

pelaksanannya antara kesepakatan guru dan siswa. Hasil evaluasi didapatkan dari 

nilai persentase dari masing-masing aspek yaitu aspek kognitif, psikomotor dan 

afektif, dimana bobot penilaian untuk masing-masing aspek berbeda. Bobot untuk 

penilaian aspek kognitif sebesar 40 %, bobot nilai aspek afektif dan psikomotorik 

masing-masing sebesar 30%. Adapun perhitungan nilai siswa dirumuskan 50% 

(nilai pengetahuan) + 20% (nilai sikap) + 20% (nilai keterampilan). Sistem evaluasi 

PAI di sekolah ini terkategorikan baik, karena dapat melaksanakan penilaian bagi 

seluruh siswa. Sistem evaluasi PAI ini telah mampu mempertahankan 

menggunakan sistem teknologi komputer seperti melaksanakan PAS, UNBK 

sekaligus menginput nilai. 

5.2 Rekomendasi dan Implikasi 

Penelitian ini menunjukkan implementasi kurikulum PAI di SMP 

Muhammadiyah 6 Bandung yang dinyatakan terlaksana dengan baik dan 

memberikan pengaruh besar bagi perkembangan wawasan, sikap dan perilaku 

siswa-siswi menjadi lebih baik. Oleh karenanya, peneliti mengajukan dua tujuan 

rekomendasi yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada SMP Muhammadiyah 6 Bandung 
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Selaku persyarikatan yang menaungi implementasi kurikulum PAI dan 

KeMuhammadiyahan hendaknya memiliki kebijakan yang tegas dalam 

menerapkan kurikulum sekolah. Karena bagaimana pun kurikulum sebagai 

jantungnya pendidikan yang dapat menentukan arah implementasi kurikulum 

sesuai harapan. Diharapkan SMP Muhammadiyah 6 Bandung dapat 

meningkatkan dan mempertahankan baik tujuan, pelaksanaan pembelajaran 

PAI, ciri khas dan prestasi SMP Muhammadiyah 6 Bandung lebih baik dari hari 

ini. Serta diharapkan dapat menjaga nilai keIslamian dengan baik dan harmonis 

sebagaimana sesuai dengan Al Quran, Hadis dan wejangan KH. Ahmad Dahlan. 

Selain itu, sekolah ini dapat menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran 

PAI. 

2. Kepada Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam  

 Bagi program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu 

menjadikan sebagai sumber literatur dan mampu mengimplementasikan teori 

tentang kurikulum dan keterkaitan dengan komponennya yang dijelaskan oleh 

ahli kurikulum. Sehingga, melalui penelitian ini dapat terjalin hubungan 

silaturrahmi antara program studi IPAI dengan SMP Muhammadiyah 6 

Bandung yang baik.
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