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BAB V 

PENUTUP 

 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan pemahaman dan analisa data pembahasan tentang evaluasi 

pembelajaran pada MA Aulia Cendikia Palembang  yang telah dipaparkan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penulis dadpat menyimpulkan sebagai berikut :  

1. Dari beberapa keterangan pada penerapan prinsip-prinsip evaluasi 

pembelajaran pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits ada lima prinsip evaluasi 

pembelajaran yang sudah diterapkan seperti: prinsip keterpaduan, prinsip 

pedagogis, prinsip akuntabilitas, prinsip kontiunitas, prinsip kooperatif dan 

ada satu prinsip yang belum bisa menerapkan kedalam kegiatan evaluasi 

pembelajaran seperti prinsip objektifitas. Dalam beberapa prinsip-prinsip 

evaluasi pembelajaran tersebut sepenuhnya sudah diterapkan kedalam 

kegiatan evaluasi dan dalam kegiatannya berjalan  dengan lancar, hanya saja 

dalam penyelenggaraan perencanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan 

bahkan mungkin sebagai pelaksana dapat memperhatikan lagi dalam 

menjalankan tugasnya, terutama masalah pembelajaran. Oleh karena itu rasa 

kebersamaan, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas 

atau kewajibannya agar kiranya dapat bersifat transparan dan 

berkesinambungan serta tetap berpegang pada objektifitas. Ini sangat 

dipandang perlu karena merupakan langkah awal dalam mencapai tujuan. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip evaluasi 

pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Al-Qur'an Hadits MA Aulia Cendikia Palembang  adalah kebijakan 

administrasi sekolah yang mengharuskan guru untuk membuat perencanaan 

evaluasi pembelajaran, motivasi, kemampuan guru dalam menguasai materi, 

keterbatasan jam pelajaran, pertanggungjawaban guru dan sarana prasarana 

pembelajaran harus betul-betul diperhatikan untuk mendukung kelancaran 

tersebut. 

 

 

b. Saran 

Berdasarkan paparan yang telah penulis analisa maka penluis memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada segenap unsur-unsur pelaksanaan evaluasi pembelajaran untuk tetap 

meningkatkan kinerjanya dalam membentuk dan merencanakan program 

pembelajaran, sehingga hasil yang dicapai dapat terarah dan terencana tidak 

membosankan/monoton, serta tanpa pilih kasih menilai seobjektif mungkin, 

sehingga siswa tidak minder dan semangat dalam menuntaskan pelajarannya  

2. Bagi lembaga pendidikan  dapat memberikan bekal keterampilan khusus bagi 

siswa untuk mengembangkan hidupnya sebagai pribadi, serta dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar terhadap hubungan timbal 

balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya. Selain itu 
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lembaga harus lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana  untuk 

menunjang proses belajar mengajar demi menghadapi masa globalisasi. 

3. Kepada wali murid dan anggota masyarakat untuk dapat mengontrol serta 

memberikan sumbagsihnya dan mendukung pada pelaksanaan pembelajaran, 

demi kemajuan dan perkembangan intelektual. 

4. Bagi siswa untuk tetap semangat dan lebih meningkatkan lagi prestasi belajar 

dan disiplin  agar dapat  mewujudkan cita-citanya serta mematuhi peraturan-

peraturan yang ditetapkan . 

 


