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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan data diperoleh dari teori yang telah dibangun pada 

BAB II, data di lapangan atau tempat pelaksanaan penelitian SMP N 13 

Surakarta, dan analisis data tentang pelaksanaan, hasil, dan kendala 

evaluasi pembelajaran jarak jauh di SMP N 13 Surakarta kelas VIII yang 

telah dipaparkan pada BAB IV maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VIII dimulai dari a) Guru Pendidikan 

Agama Islam merencanakan evaluasi pembelajaran jarak jauh pada tiga 

ranah. Tetapi kisi kisi penilaian,  instrumen penilaian, pada tiga ranah 

belum ada. b) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran jarak jauh dalam 

ranah kognitif telah dilakukan yang berdasarkan tahap pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran jarak jauh. Sedangakan pelaksanaan pada ranah 

afektif dan psikomotorik tidak dilaksanakan berdasarkan kompetensi 

yang telah dirumuskan dan instrumen yang digunakan berbeda dengan 

yang telah direncanakan c) Pada tahap ketiga yaitu pengolahan data dan 

penafsiran data dalam ranah kognitif  berdasarkan dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan seperti menggunakan kunci jawaban dan panduan 

penskoran. Tetapi pengolahan data untuk ranah afektif tidak 

menggunakan panduan penskoran, sama halnya dengan ranah 
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psikomotorik yang melakukan pengolahan data berdasarkan dengan 

waktu pengumpulan. c) Pada Tahap ketiga yaitu pelaporan hasil 

evaluasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online. 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam juga merupakan upaya untuk mewujudkan 

visi sekolah, seperti bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan 

memiliki keterampilan dalam kehidupan. 

2. Hasil Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VIII adalah didapatkan bahwa sebanyak 

80% peserta didik telah mencapai KKM pada latihan ulangan harian 1, 

72% pada ulangan harian 1, dan 83% untuk ulangan harian ke 2. PTS 

banyak peserta didik tidak dapat melampaui batas KKM dengan 

persentase 45%, untuk PAS 83% peserta didik yang telah mencapai 

KKM. Ranah afektif secara umum didapatkan hasil B, ranah 

psikomotorik secara umum peserta didik mendapatkan nilai 80. 

3. Kendala dalam proses evaluasi pembelajaran jarak jauh pada siswa 

kelas VIII yaitu pada ranah kognitif yaitu guru tidak dapat 

mengembangkan soal evaluasi pembelajaran jarak jauh dalam bentuk 

HOTS. Untuk ranah afektif yaitu guru tidak dapat mengamati secara 

langsung bagaimana sikap peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran. Dan untuk ranah psikomotorik yaitu tidak ada fasilitas 

internet yang memadai bagi peserta didik untuk mengunggah vidio 

yang memerlukan banyak kouta. 
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B. SARAN 

Dalam sebuah pelaksanaan suatu kebijkan dalam suatu lembaga 

tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan dalam proses pelaksanaanya. 

Kelebihan yang ada merupakan suatu yang patut untuk diapresiasi dan 

dibanggakan dan jika ada kekurangan maka harus dijadikan pembelajaran 

untuk melakukan perbaikan ke depannya. Maka saran dari peneliti untuk 

kekurangan yang ditemukan dalam penelitian yaitu: 

1. Kepada Waka Kurikulum SMP N 13 Surakarta dalam pembuatan 

perencanaan evaluasi pembelajaran jarak jauh dalam ranah kognitif, 

afektif dan kognitif harus disusun berdasarkan kurikulum 2013. Maka 

Waka Kurikulum harus melakukan pengecekan secara teliti terhadap 

perencanaan evaluasi. 

2. Kepada Guru pendidikan agama Islam kelas VIII, dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran jarak jauh ranah afektif dan psikomotorik harus 

berdasarkan kompetensi yang telah ditetepkan. 

3. Kepada Waka Kurikulum dan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

melakukan evaluasi pembelajaran jarak jauh harus selalu ingat dan 

sadar akan tujuan pembelajaran yaitu membentuk pelajar yang 

bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan dalam 

berkehidupan serta selalu mendidik dengan keteladanan. 

 

 


