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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri Kecamatan Bengkalis belum sesuai

dengan langkah-langkah (prosedur) pelaksanaan evaluasi

pembelajaran. Ada beberapa hal yang sangat penting dalam

menyusun rencana evaluasi terabaikan yaitu: tidak merumuskan

tujuan pelaksanaan evaluasi pembelajaran secara khusus, tidak

menetapkan aspek yang akan dievaluasi dan tidak menentukan

frekuensi dari kegiatan evaluasi. Setelah mengumpul data baik

melalui tes maupun nontes belum seluruh guru Pendidikan Agama

Islam mengolah dan menganalisis data, belum seluruh guru

menginterpretasi data dan menarik kesimpulan, dan belum seluruh

guru menindaklanjuti hasil kegiatan evaluasi pembelajaran.

2. Faktor yang dapat mendukung  pelaksanaan evaluasi pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

kecamatan Bengkalis adalah program evaluasi telah tersusun

dengan baik, guru kreatif dan berwawasan dalam mengembangkan

alat evaluasi, waktu yang memadai, kesiapan peserta didik, dan

tersedianya sarana dan prasarana PAI. Sedangkan faktor
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penghambatnya adalah terlalu banyak rentetan evaluasi sehingga

kekurangan waktu untuk mempersiapkannya, kemampuan guru

dalam mengembangkan alat evaluasi sangat terbatas, adanya

perubahan jadwal pelajaran, tingkat pemahaman siswa yang

berbeda-beda, siswa dalam memahami soal tergantung pada

kondisi, siswa kurang merespon pelaksanaan evaluasi, dan siswa

kurang memahami soal atau perintah.

B. Saran

1. Sebagai evaluator proses pembelajaran guru PAI harus

merencanakan pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan baik.

2. Sebagai evaluator guru PAI dalam menghimpun data harus sesuai

dengan tujuan pembelajaran dan melakukan pencatatan terhadap

penilaian yang dilakukan.

3. Sebagai evaluator, guru PAI harus mengoreksi, menganalisis,

menginterpretasi dan menarik kesimpulan terhadap data yang telah

dihimpun, serta menindak lanjutinya agar evaluasi yang telah

dilakukan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan pelaksanaan

evaluasi  pembelajaran.

4. Sebagai evaluator, guru PAI harus senantiasa memperkaya skill,

agar lebih memahami lagi tentang prosedur pelaksanaan evaluasi

pembelajaran.
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5. Pihak sekolah maupun Pengawas PAIS hendaknya ikut berperan

aktif dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan

oleh guru PAI.
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