
77 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 4 Jember 

Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Problematika guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik ranah 

kognitif kurikulum 2013 di SMA Negeri 4 Jember tahun pelajaran 

2014/2015 

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat ditarik sebuah asumsi bahwa 

di SMA Negeri 4 Jember pelaksanaan penilaian autentik pada ranah kognitif 

guru menggunakan 3 ujian yaitu ulangan harian, ulangan tengah semester 

dan ujian akhir semester. Selanjutnya problematika guru dalam penilaian 

autentik ranah kognitif yaitu sulitnya guru dalam menterjemahkan atau 

mengangkakan nilai sikap kognitif siswa dan siswa tidak tepat waktu dalam 

mengumpulkan tugas dan problem yang di hadapi guru pada tes tulis yaitu 

masih ada siswa yang mencontek. Solusinya adalah hendaknya guru lebih 

memahami karakteristik siswa dan keadaan siswa, perlu adanya peningkatan 

kompetensi guru dalam melaksanakan penilaian autentik. 

2. Problematika guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik dalam 

ranah afektif kurikulum 2013 di SMA Negeri 4 Jember tahun pelajaran 

2014/2015 

Pelaksanaan penilaian autentik ranah afektif siswa terdiri atas 

penilaian sikap kompetensi religious dan social. Yang mana aspek yang 
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dinilai dalam sikap religius yaitu sikap berdoa, mengucapkan salam, dan 

toleransi. Sedangkan dalam aspek yang dinilai dalam sikap sosial adalah 

rasa ingin tahu, percaya diri, kreatif, dan menghargai. Selanjutnya yang 

menjadi problematika dalam penilaian ranah afektif adalah waktu yang 

sedikit, kesulitan guru dalam mengukur kejujuran siswa, dan guru tidak bisa 

menilai semua tampilan siswa secara langsung, terutama saat diluar sekolah. 

Solusinya adalah hendaknya guru lebih menanamkan nilai-nilai kejujuran 

dalam diri siswa, untuk mengetahui sikap siswa pada saat diluar sekolah 

hendaknya guru menghubungi wali murid. 

3. Problematika guru PAI dalam pelaksanaan penilaian autentik dalam 

ranah psikomotorik kurikulum 2013 di SMA Negeri 4 Jember tahun 

pelajaran 2014/2015 

pelaksanaan penilaian autentik pada ranah psikomotorik adalah 

dalam menilai keterampilan siswa guru menggunakan teknik penilaian 

unjuk kerja atau praktek. Misalkan dalam unsur pokok ibadah, al quran, dan 

akhlak. Selanjutnya yang menjadi problematika guru dalam penilaian 

autentik ranah psikomotorik adalah guru tidak bisa menilai kegiatan siswa 

di luar sekolah, waktu yang terlalu singkat dan kurangnya sarana dan 

prasarana. Solusinya adalah sebelum melakukan praktikum hendaknya guru 

terlebih dahulu mempersiapkan apa saja yang di perlukan pada saat 

praktikum. 
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4. Saran  

1.  Bagi Kepala Sekolah  

 Hal ini khususnya ditujukan kepada kepala sekolah SMA Negeri 4 

Jember hendaknya: 

a. Kepala sekolah lebih meningkatkan personil approach (pendekatan 

individu terhadap guru dan siswa, sehingga mudah memperoleh 

informasi tentang perkembangan siswa. Dengan demikian akan mudah 

diketahui permasalahan-permasalahan yang timbul yang dapat 

menghambat pelaksanaan pendidikan terutama yang berkaitan dengan 

penilaian autentik kurikulum 2013. 

b. Lebih meningkatkan hubungan dengan guru dan siswa sehingga akan 

membantu memperlancar pelaksanaan penilaian autentik. 

2.  Bagi Guru PAI 

Hal ini khususnya ditujukan kepada guru PAI di SMA Negeri 4 

Jember hendaknya: 

a. Berusaha agar penyusunan instrumen penilaian autentik yang diterapkan 

benar-benar sesuai dengan keadaan siswa. 

b. Menambah wawasan baru tentang metode-metode pembelajaran yang 

efektif dalam mengaktifkan siswa untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 


