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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, 

secara umum disimpulkan bahwa Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI pada 

Aspek Keterampilan Bacaan Sholat Jenazah Melalui Daring pada siswa kelas IX 

SMPN 32 Bandung berjalan dengan baik. Kefektifitasan Implementasi Evaluasi 

Pembelajaran PAI pada Aspek Keterampilan Bacaan Sholat Jenazah Melalui 

Daring pada siswa kelas IX SMPN 32 Bandung ditunjukkan dari hasil statistik nilai 

rata-rata tertinggi terdapat pada soal nomor 6 dengan nilai 4,6 dan nilai rata-rata 

terendah terdapat pada soal nomor 14 dengan nilai 3,54. Siswa memiliki respon 

positif terhadap kegiatan evaluasi pembelajaran menggunakan pemanfaatan media 

audio melalui rekaman, hal itu ditunjukkan dengan kepuasan siswa dalam 

melaksanakan evaluasi setiap tahapannya. Secara khusus dapat ditarik beberapa 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Ditinjau dari aspek perencanaan evaluasi pembelajaran aspek keterampilan 

bacaan sholat jenazah melalui daring pada mata pelajaran PAI disiapkan 

dengan prosedur yang matang. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan 

guru mata pelajaran dan wakasek kurikulum yang menyampaikan bahwa 

prosedur evaluasi melaui daring telah tersusun dan efektif dimasa pandemi 

serta informasi pelaksanaan evaluasi telah disampaikan ke seluruh kelas. 

2) Ditinjau dari aspek pelaksanaan evaluasi pembelajaran aspek keterampilan 

bacaan sholat jenazah melalui daring pada mata pelajaran PAI telah sesuai 

dengan kondisi dan keadaan yang ada dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari respon kepuasan siswa dalam melaksanakan kegiatan evaluasi 

secara daring. Kesuaian dengan materi yang telah dipelajari pun 

mempermudah siswa dalam melaksanakan evaluasi. Guru juga menstimulus 

siswa untuk bisa mengerjakan evaluasi dengan baik sesuai tahapan yang 

disampaikan. 

3) Ditinjau dari aspek pemanfaatan media yang digunakan guru dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran bacaan sholat jenazah melalui daring pada mata 

pelajaran PAI berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan media 
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audio oleh siswa dalam mengerjakan evaluasi. Terdapat beberapa kesulitan 

yang dialami oleh siswa dalam melaksanakan evaluasi, namun peran guru 

sebagai fasilitator membantu siswa untuk menyelesaikan kegiatan evaluasi 

dengan baik. 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam 

simpulan di atas, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi beberapa 

pihak dalam pengembangan implementasi evaluasi pembelajaran dan pemanfaatan 

media untuk proses evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti mengajukan 

beberapa rekomendasi terhadap pihak yang mungkin terkait di masa mendatang, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Bagi guru 

Dengan pemanfaatan media audio rekaman tehadap evaluasi pembelajaran 

secara daring diharapkan dapat memberikan opsi lain terhadap kegiatan evaluasi 

siswa. Evaluasi secara daring perlu disesuaikan dengan keadaan dan kemapuan dari 

sekolah dan siswa yang bersangkutan. Efektifitas pemanfaatan media oleh guru 

perlu dikembangkan dengan keaadan yang terjadi. Kesimpulannya bahwa 

pemanfaatan media audio pada implementasi evaluasi pembelajaran PAI pada 

aspek keterampilan bacaan sholat sudah berjalan dengan baik dan dapat dijadikan 

alternatif dalam proses evaluasi siswa. Dalam menerapkan implementasi evaluasi 

pembelajaran ini sebaiknya guru mempersiapkan waktu lebih matang ketika tahap-

tahap evaluasi dilaksanakan agar siswa mampu memberikan hasil yang maksimal. 

2) Bagi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif pada keilmuan 

Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dan mampu menjadi tambahan 

pemikiran bahwa materi perkuliahan tentang evaluasi dan pemanfaatan media 

pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, efektif dan efisien sangat dibutuhkan 

dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai tenaga ahli, sehingga perlu diperkuat 

lagi agar pengetahuan mahasiswa mengenai evaluasi pembelajaran lebih luas. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan referensi dalam 

penelitian lanjutan mengenai evaluasi pembelajaran maupun pemanfaatan media 
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pembelajaran yang serupa pada aspek pembelajaran lainnya. Selain itu, peneliti 

berharap agar peneliti selanjutnya lebih kritis dalam menyikapi evaluasi 

pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan 

bahwa implementasi evaluasi pembelajaran secara daring dengan pemanfaatan 

media audio dapat ddijadikan acuan penyelengaraan evaluasi pembelajaran secara 

daring dan dapat diterapkan bersama dengan media pembelajaran lainnya agar 

menjadi suatu inovasi dalam dunia pendidikan. 

  


