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BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan.

Penelitian tentang Peningkatan Kinerja Guru dan Prestasi Belajar PAI Siswa

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka Melalui Implementasi Kurikulum 2013, telah

menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalah yang

dikemukakan dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Kinerja guru al-Qur’an Hadis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka melalui

implementasi kurikulum 2013 mengalami peningkatan yang terutama dari segi

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Segi perencanaan pembelajaran guru

dapat membuat RPP K13, segi pelaksanaan pembelajaran guru dapat

mempergunakan berbagai metode yang sesuai dalam proses pembelajaran,

sedangkan dari segi evaluasi/penilaian guru melakukan penilaian sikap dan

pengetahuan serta keterampilan.

2. Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur’an Hadis dari segi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan bagi kelas I, III, IV dan V Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 2 Kolaka berada dalam kategori rata-rata baik sedangkan bagi kelas II

berada dalam kategori rata-rata cukup karena hanya memenuhi standar KKM.

3. Hambatan implementasi kurikulum 2013 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka adalah dari guru, siswa, dan sarana dan prasara. pihak guru masih

merasakan rumitnya penilaian kemudian waktu yang terbatas. Dari pihak siswa

masih didapatkan yang belum lancar membaca al-Qur’an yang menyebabkan

proses pembelajaran terhambat. Kemudian sarana buku al-Qur’an Hadis dan
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prasarana ruang kelas juga terbatas yang tidak sesuai dengan jumlah atau

banyaknya siswa. sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan yang dialami

oleh guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka adalah dengan mengadakan

pelatihan-pelatihan kurikulum 2013 yang diprogramkan setiap tahun dengan

menyusuaikan anggaran yang ada dalam DIPA, bimbingan antar sesama guru,

kemudian hambatan bagi siswa yang belum lancar membaca al-Qur’an, guru

senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada siswa, di samping itu

guru juga mengadakan komunikasi dan kerja sama dengan orang tua siswa, dan

juga dibentuk Taman Pendidikan al-Qur’an yang dipersipkan bagi siswa untuk

belajar membaca al-Quran. Begitu pula hambatan sarana seperti terbatasnya

buku siswa, diadakan setiap tahun yang disesuaikan dengan anggaran.

Sedangkan prasarana seperti ruang kelas, pihak kepala madrasah komite

madrasah telah berusaha membebaskan tanah bagi pembangunan gedung/ruang

kelas.

C. Saran/ Rekomendasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis

mengajukan beberapa saran sehubungan dengan upaya Peningkatan Kinerja Guru

dan Prestasi Belajar PAI Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka Melalui

Implementasi Kurikulum 2013.

1. Semua unsur yang ada pada madrasah hendaknya senantiasa terus melakukan

pembenahan dalam upaya peningkatan kualitas madrasah yang ditopan oleh

peningkatan kinerja guru dengan menerapkan strategi kreatif dan inovatif

sehingga melahirkan siswa yang berprestasi, baik dari segi sikap, pengetahuan

maupun keterampilan.
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2. Bagi pemerintah, khsusunya Kementerian Agama agar lebih meningkatkan

perhatiannya dalam mengembangkan Madrasah, baik dari segi pembinaan

maupun peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dengan menyiapkan

anggaran yang memadai. Begitu pula dengan pemerintah setempat dalam hal ini

pemerintah daerah agar memperhatikan juga madrasah dengan memposisikan

dengan sama sekolah yang lain.

3. Pihak orang tua siswa dan komite madrasah serta masyarakat,  hendaknya

memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga madrasah dapat

lebih maju dan berkembang.

4. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan

mengembangkan masalah yang lebih baik lagi sehingga dapat memperkaya

keilmuan dan informasi bagi peningkatan kualitas madrasah khususnya

peningkatan kinerja guru dan prestasi siswa.


