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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan di MA 

Matholi’ul Huda Troso Pecangaan Jepara tentang evaluasi program 

pembelajaran PUB berbasis CIPP pada mata pelajaran SKI di kelas X, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian mengenai evaluasi konteks yaitu, penerapan evaluasi 

program pembelajaran PUB mendapat dukungan baik oleh lingkungan 

madrasah mauapun peserta didik. Kebutuhan yang belum terpenuhi 

serta tujuan utama adanya PUB yaitu ingin menumbuhkan semangat 

belajar, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, dan mengurangi 

budaya mencontek sudah terpenuhi. Yang terakhir yaitu mengenai 

penerapan PUB yang diselenggarakan 2 kali selama satu semester, 

dengan mengharuskan peserta didik bisa menguasai bank soal yang 

diberikan oleh guru pada setiap pertemuan agar bisa mengerjakan soal 

PUB, hal tersebut dapat berjalan dengan baik.  

2. Hasil penelitian mengenai evaluasi masukan yaitu, sumber-sumber 

yang mendukung penyelenggaraan PUB yaitu pertama, SDM secara 

keseluruan mulai dari kepala sekolah, guru, TU, maupun peserta didik 

mendukung adanya penyelenggaraan PUB. Kedua, sarana prasarana 

yang digunakan sperti lembar soal dan lembar jawab, ruang kelas, dan 

yang lainnya tidak mengalami masalah.  Ketiga, sumber dana untuk  
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3. penyelenggaraan PUB ditanggung oleh madrasah sepenuhnya dan 

tidak mengalami kendala. Keempat, prosedur yang harus diikuti oleh 

guru SKI dan yang lain adalah membuat bank soal yang berkualitas 

dan madrasah juga selalu mengadakan rapat sebelum penyelnggaraan 

PUB. Aturan yang harus dipenuhi oleh guru adalah setiap pertemuan 

harus memberikan bank soal dan H+7 nilai siswa harus sudah direkap. 

Selama PUB berlangsung semua tenaga kependidikan di madrasah 

selalu mengikuti prosedur dan aturan yang ada. 

4. Hasil penelitian mengenai evaluasi proses yaitu, PUB pada tahun 

pelajaran 2019/ 2020 ini merupakan perbaikan dari tahun sebelumnya. 

Pada mata pelajaran SKI peserta didik mengerjakan 10 soal esay 

selama kurang lebih satu jam. Peserta didik telah mematuhi aturan 

yang ditetapkan oleh madrasah. Hasil nilai PUB yang diperoleh oleh 

siswa rata-rata memuaskan, hanya beberapa anak saja yang harus 

remidi. 

5. Hasil penelitian mengenai evaluasi hasil yaitu, setelah adanya 

penerapan PUB, budaya mencontek semakin berkurang, nilai peserta 

didik rata-rata di atas KKM, peserta didik menjadi lebih percaya diri, 

dan semangat belajar peserta didik meningkat. Untuk itu madrasah 

tetap melanjutkan evaluasi program pembelajaran PUB akan tetapi 

tetap mengadakan perbaikan pada tiap penyelenggaraan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka perlu 

kiraanya peneliti menyampaikan beberapa saran kepada berbagai pihak 

sebagai berikut : 

1. Kepada kepala sekolah dan para pengambil kebijakan lainnya di 

madrasah, agar membentuk kelompok untuk menganalisis tiap butir 

soal yang akan diujikan kepada peserta didik pada saat PUB 

berlangsung. Karena dalam belajar peserta didik hanya terpaku pada 

bank soal saja, jadi sebisa mungkin pihak madrasah memastikan tiap 

butir dalam bank soal mengandung pengetahuan yang luas 

didalamnya. Sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang tidak 

terbatas. 

2. Kepada guru mata pelajaran SKI perlu kiranya selalu meningkatkan 

kualitas dalam menyampaikan materi dengan metode yang 

menyenangkan dan sesuai kompetensi. Serta meningkatkan pembuatan 

bank soal dan soal PUB yang bermutu. 

3. Kepada peserta didik perlu kiranya menigkatkan semangat belajar dan 

terus rajin belajar agar mendapatkan wawasan luas serta hasil 

memuaskan. 

4. Kepada wali murid perlu kiranya berkomunikasi dengan wali kelas 

atau pihak madrasah untuk mengetahui perkembangan anak. Wali 

murid juga sangat berperan dalam memantau atau mengingatkan anak 

untuk rajin belajar. 
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5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat mengadakan 

penelitian yang lebih lanjut dan mendalam dengan model maupun 

pendekatan yang lain. 

C. Penutup 

      Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq, hidayah, serta 

inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu 

tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW, semoga kita selalu 

mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. 

      Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah 

berusaha semaksimal mungkin dengan selalu mengharap ridho Allah 

SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun 

pembaca skripsi ini. Aamiin Ya Robbal Alamin.     


