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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang peneliti lakukan pada 

bab sebelumnyamaka dapat diambil kesimpulan :  

1. Guru belum sepenuhnya siap dalam menerapkan kurikulum 2013 

pada mata pelajaran PAI (bahasa Arab) di SMK PPMI Assalaam 

Surakarta kelas XI tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat 

dari ketidak sesuaian rumusan kurikulum 2013 yang diterapkan di 

SMK PPMI Assalaam Surakarta yang meliputi :  

a. Standar kompetensi lulusan adanya peningkatan aspek sikap, 

aspek pengetahuan bahkan lebih detail dengan menilai proses 

pembelajaran, dan aspek keterampilan, namun fakta di 

lapangan SKL belum disusun sesuai rumusan kurikulum 2013. 

b. Standar isi mata pelajaran PAI (bahasa Arab) di SMK PPMI 

Assalaam tidak mengadaptasi kurikulum pemerintah namun 

menerapkan kurikulum yang ditetapkan PPMI Assalam 

Surakarta atau disebut dengan kurikulum kepondokan. Namun 

guru berusaha menyesuaikan materi dengan rumusan 

kurikulum 2013 dalam SKL. 
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c. Proses pembelajaran siswa dilatih untuk memahami materi 

sendiri, menanya, menyajikan dan mengkonstruk 

pemahamannya sendiri berdasarkan materi yang telah 

dipelajari. Dalam RPP yang disusun ada ketidak sesuaian 

dengan praktek dimana KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4,  belum 

diterapkan dalam pembelajaran. 

d. Standar penilaian secara garis besar guru sudah melakukan 

penilaian otentik yang dirumuskan dalam kurikulum 2013 

yang menilai aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, 

namun dalam penilaian portofolio dan aspek sikap kepada 

teman belum dilaksanakan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kurikulum 

2013 pada mata pelajaran PAI (bahasa Arab) di SMK PPMI 

Assalaam Surakarta kelas XI tahun pelajaran 2014/2015. 

Faktor pendukung siswa diajak aktif dalam mengikuti 

pembelajaran dan diharapkan mampu membangun pikirannya 

sendiri berdasarkan materi yang dipelajari. Siswa dibebaskan 

membawa media pembelajaran seperti laptop atau alat-alat 

elektronik penunjang lainnya. Pembelajaran tidak hanya dilakukan 

di ruang kelas untuk menhindari kejenuhan siswa dalam 

pembelajaran. 

Faktor penghambat dalam penerapan kurikulum 2013 pada 

mata pelajaran PAI (bahasa Arab) buku-buku yang digunakan 
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sebagai sumber pembelajaran adalah buku-buku terbitan dari 

yayasan dan bukan dari pemerintah yang semuanya disusun 

memnggunakan bahasa Arab sehingga kurang efektif jika 

diajarkan dengan menerapkan kurikulum 2013, karena 

membutuhkan waktu lebih banyak dalam penjelasannya. 

Menggunakan metode yang kurang variatif sehingga menimbulkan 

kebosanan pada siswa. 

 

B. Saran-saran 

Tanpa mengurangi rasa hormat dari semua pihak demi kesuksesan 

penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI di SMK PPMI 

Assalam Surakarta penulis berusaha memberi masukan dan 

pertimbangan dalam penerapan kurikulum tersebut. 

1. Kepada Pemerintah seharusnya dalam membuat kurikulum 

dipersiapkan dengan matang, terutama dalam standar  proses 

dan standar penilaian.  Sehingga tidak terjadi kontra dan 

berhenti ditengah jalan dalam implementasi seperti yang terjadi 

pada saat ini. 

2. Kepada guru diharapkan lebih memperhatiakn persiapan 

pembelajaran, hal-hal yang dibutuhkan sebelum KBM 

berlangsung. Guru sebaiknya tidak hanya memakai satu metode 

saja dalam pembelajaran untuk menghindari kejenuhan siswa. 
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3. Kepada siswa manfaatkalah waktu kalian, hormati guru,  

kembangkanlah ilmu kalian setelah mempelajari materi yang 

disampaikan guru dan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang 

lain. 


