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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian terkait Efektivitas Penerapan Kurikulum 

2013 pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI di SMA Negeri 1 

Kambowa adalah sebagai berikut: 

5.1.1. Penerapan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang ada di SMA Negeri 1 Kambowa telah berjalan dengan baik, hal 

tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang dilakukan setiap 

harinya, dimana guru Pendidikan Agama Islam setiap menyampaikan 

materi selalu mempersiapkan perangkat pembelajaran diantaranya Silabus 

dan RPP. 

5.1.2. Efektifitas pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Kambowa 

sudah berjalan dengan baik, ini dapat dilihat dari nilai yang dicapai oleh 

peserta didik .dapat dilihat pada tabel nilai peserta didik, sudah hampir di 

atas KKM namun ada beberapa yang belum mencapai KKM, namun 

dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat disimpulkan bahwa dengan 

penerapan kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum 2013 untuk mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam sudah efektif. Tidak saja hanya dilihat 

dari nilai siswa yang mencapai KKM tetapi juga dilihat dari proses 

pembelajaran, dimana siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran 

dibandingkan sebelum menerapkan kurikulum 2013.  
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5.2 Implikasi 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Efektivitas Penerapan Kurikulum 

2013 pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kambowa 

sudah berjalan dengan baik meskipun masi ada beberapa kendala yang dihadapi . 

Namun di balik kendala yang dihadapi banyak kemajuan yang di dapatkan.  

5.3 Rekomendasi 

Atas dasar beberapa hal yang telah penulis kemukakan di atas seperti 

temuan penelitian kesimpulan dan implikasi maka dapat di ajukan rekomendasi 

kepada beberapa pihak adalah sebagai berikut: 

5.3.1 Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kambowa, bagi Kepala sekolah 

untuk selalu mengontrol aktifitas membelajaran di kelas. Untuk melihat 

sejauh mana kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya. Khususnya 

dalam menerapkan kurikulum 2013 pada pembelajaran. 

5.3.2 Bagi peneliti sebagai Guru Pendidikan Agama Islam agar selalu 

termotifasi untuk memberikan perhatian kepada dunia pendidikan.   

5.3.3 Bagi pembelajaran Pendidikan Agama Islam disekolah, semoga hasil 

penelitian ini menjadi bahan masukan dalam melaksanakan penerapan 

kurikulum 2013 secara efektif. Dan menjadi sumber pengetahuan tetang 

efektifitas penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

5.3.4 Bagi prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN Kendari, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi karya tulis ilmiah dan 

kepustakaan.  


