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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, baik berupa kajian konsep-

konsep maupun hasil penelitian yaitu: “Perencanaan Evaluasi Pembelajaran 

Fikih Pada Kurikulum 2013 di MAN 2 Tulungagung” dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Guru menentukan tujuan penilaian dengan cara merincikan ruang 

lingkup evaluasi yang berhubungan dengan luas pengetahuan sesuai 

dengan silabus dan mata pelajaran. Serta dengan merincikan proses 

mental yang akan di evaluasi yang berhubungan dengan jenjang 

pengetahuan peserta didik. 

2. Guru mengidentifikasi kompetensi hasil belajar dengan menggunakan 

sistem kurikulum 2013 yaitu dengan cara memperhatikan kompetensi 

hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik meliputi kompetensi 

sikap spiritual dan sosial, pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan 

KI dan KD pada silabus dan RPP 

3. Guru menyusun kisi-kisi pada perencanaan evaluasi pembelajaran fikih 

dengan menganalisis silabus, kemudian merumuskan indikator 

berdasarkan analisis pada silabus, dan menetapkan ruang lingkup materi 

fikih, serta menetapkan jenis dan jumlah soal. 
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4. Guru mengembangkan draf instrumen soal guru merumuskannya 

bersama dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran fikih yaitu dengan 

merincikan materi mata pelajaran fikih yang akan di ukur, kemudian 

mengembangkannya berdasarkan kisi-ksi yang telah dibuat 

sebelumnya. 

5. Guru merevisi dan merakit soal sesuai dengan proporsi tingkat 

kesukaran soal dan daya pembeda. Selanjutnya, soal dirakit dengan 

menggunakan bahasa yang sederhana dan mengelompokkannya 

berdasarkan nomor urut dan bentuk soal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ini peneliti menyadari 

banyak kekurangan didalam penulisan ini. Namun besar harapan peneliti 

untuk dapat memberikan sumbangsih melalui gagasan yang tertuang 

didalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan saran 

kepada pihak yang terlibat dalam penelitian. 

1. Bagi Sekolah secara Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam 

meningkatkan mutu dan SDM serta sebagai bahan acuan untuk 

menentukan kebijakan dalam merencanakan evaluasi pembelajaran. 

2. Bagi Guru PAI 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan 

tambahan sumber informasi dan referensi guru untuk meningkatkan 
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profesionalisme pendidik dan menambah pengetahuan dalam 

merencanakan evaluasi pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Diharapkan akan mampu mengembangkan serta menemukan teori baru 

terkait dengan Perencanaan Evaluasi Pembelajaran Fikih pada 

Kurikulum 2013. 


