
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis data tentang Evaluasi Kurikulum 2013 Terhadap 

Pelaksanaan Mapel Pendidikan Agama Islam  Di Mts Negeri Loano Purworejo, maka diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kurikulum 2013 MTs Negeri Loano Purworejo sebagai madrasah Negeri di Kabupaten 

Purworejo yang menerapkan kurikulum 2013 untuk belajar mengajar dalam kelas, jika kita 

lihat lebih dalam MTs Negeri Loano Purworejo mempunyai keunggulan untuk menerapkan 

kurikulum 2013 dalam menjadikan peserta didik beriman dan bertakwa.  

2. ketercapaian sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 adalah kepemimpinan kepala 

sekolah, terutama dalam mengoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua 

sumberdaya pendidikan yang tersedia. Peran waka kurikulum dalam mengatur kegiatan 

belajar mengajar seperti mengatur beban belajar guru madrasah dan peserta didik, 

mengadakan pembagian tugas guru sesuai dengan bidangnya dan guru madrasah juga turut 

ikut ambil dalam pengembangan kurikulum 2013. 

3. MTs Negeri Loano Purworejo sendiri dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mengalami 

hambatan dalam pengadaan buku mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun dalam 

proses belajar mengajar peserta didik yang kurang mampu menangkap materi yang 

disampaikan, dan peserta didik yang memahami materi yang di sampaikan oleh guru 

madrasah sehingga guru madrasah membutuhkan waktu ataupun usaha dalam mengulang 
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materi yang sulit tersebut kepada peserta didik yang kesulitan dalam memahami 

materikurikulum 2013 maka pelatihan untuk guru madrasah dilaksanakan, dan sosialisasi 

mengubah pemikiran para guru madrasah untuk mengembangkan kurikulum tersebut. 

 

B. Kritik dan Saran 

Hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dibahas, peneliti memberikan beberapa 

kritik untuk sekolah supaya mampu membenahi kembali dan menata struktur kurikulum 2013 

yang berada di MTs Negeri Loano Purworejo. Beberapa kritik yang di berikan peneliti untuk 

membangun kurikulum 2013 di MTs Negeri Loano Purworejolebih baik: 

4. Kepala Madrasah 

Sebagai pemimpin yang mengatur sirkulasi di lingkungan MTs Negeri Loano Purworejo 

harus benar-benar teliti. Dalam mengatur struktur karyawan dan jajaran para guru madrasah 

dengan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. melakukan pendampingan terhadap 

guru madrasah mengenai kurikulum 2013. Menambah pengalaman mengajar untuk guru 

madrasah dalam bentuk diklat, work shop, dan hal lain mengenai pelatihan kurikulum 2013 

terhadap guru madrasah. 

5. Guru Madrasah 

Sebagai guru madrasah yang mempunyai peran penting dalam menyampaikan suatu materi 

serta menentukan keberhasilan lulusan maupun hasil kopetensi peserta didik yang sudah 

tercapai. Maka guru MTs Negeri Loano Purworejo di tuntut untuk berinovasi lebih mengenai 

kurikulum 2013, tidak hanya sekedar mengajar tetapi juga melakukan pendekatan terhadap 

peserta didik. Guru MTs Negeri Loano Purworejo yang kurang melaksanakan pelatihan 



kurikulum 2013 seperti masih bingung tentang cara mengajar peserta didik dengan 

menggunakan metode kurikulum 2013. 

 

Kemudian peneliti memberikan saran untuk MTs Negeri Loano Purworejo mengenai 

beberapa hal yang sudah ada dalam pembahasan dan kesimpulan: 

1. Fasilitas dan sumber belajar sekolah. 

Jika membahas mengenai fasilitas dan sumber belajar peneliti masih banyak sekali melihat 

kekurangan pada MTs Negeri Loano Purworejo. Saran peneliti kepada sekolah dalam 

melengkapi fasilitas dan sumber belajar untuk pembelajaran dalam kelas di lengkapi, 

pengadaan media dan sumber belajar siswa bisa dengan meminta subsidi berupa biaya 

pangkal pembayaran peserta didik untuk melengkapinya.  

 

2. Kepala Madrasah 

Memajukan sekolah dalam melaksanakan kurikulum 2013 kepala madrasah harus 

meningkatkan mutu dalam proses belajar mengajar. Untuk meningkatkannya dengan 

memberikan fasilitas guru, tetapi kurangnya fasilitas tersebut kepala madrasah harus bisa 

mengolah untuk penyediaan fasilitas guru. Langkah kepala sekolah adalah mengajukan 

permohonan kepada Kementrian Agama untuk melengkapi fasilitas tersebut. 

 


