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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang evaluasi 

program pelatihan penyusunan RPP bagi guru ISMUBA tingkat SD/ MI 

pada Majelis DIKDASMEN Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Evaluasi context (konteks) menunjukkan hasil yang cukup baik, 

berdasar pada komponen ide awal, pemantapan ide dan 

dokumentasi, serta sosialisasi program pelatihan penysunan RPP 

yang sudah baik. Sedangkan komponen sejarah program belum 

baik dikarenakan tidak adanya hasil survey ataupun penelitian yang 

dijadikan dasar.   

2.  Evaluasi input (masukan) menunjukkan hasil yang baik, berdasar 

pada komponen pemateri, peserta, dan sarana dalam program 

pelatihan penyusunan RPP yang sudah baik pula.  

3. Evaluasi process (proses) menunjukkan hasil yang kurang baik, 

berdasar pada komponen materi, metode, dan penilaian dari 

program pelatihan penyusunan RPP yang belum baik. Pada 

komponen materi masih terdapat ketidaksesuaian materi dengan 

kebutuhan peserta. Sementara pada komponen metode, kurang 

adanya variasi metode yang digunakan dalam pelatihan. 

Selanjutnya pada komponen penilaian, belum ada penilaian yang 
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dilakukan oleh penyelengara program pelatihan untuk mengukur 

sejauh mana keberhasilan program. Sedangkan pada komponen 

media yang digunakan sudah baik. 

4.  Evaluasi product (hasil) menunjukkan bahwa 77 % dari RPP yang 

terkumpul masuk dalam kategori cukup baik. Sementara 4 % dari 

keseluruhan RPP yang terkumpul masuk dalam kategori kurang 

baik. Serta hanya 19 % dari RPP yang terkumpul masuk dalam 

kategori baik. Melalui RPP yang terkumpul diketahui bahwa 

kaitannya dalam sistematika, komponen RPP, dan kegiatan 

pembelajaran pada kurikulum 2013 masih memerlukan 

pembenahan.   

B. Saran-saran 

Penelitian ini merekomendasikan agar program pelatihan 

penyusunan RPP bagi guru ISMUBA tingkat SD/ MI pada Majelis 

DIKDASMEN Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul dapat 

dilangsungkan secara berkesinambungan dengan memperhatikan hal-hal 

berikut ini; (1) kemampuan guru yang tergabung dalam wadah MGMP 

ISMUBA tingkat SD/ MI Kabupaten Bantul agar senantiasa dipantau 

sekalipun bukan termasuk wewenang pengurus, namun sebagai dasar 

dalam upaya peningkatan kompetensi guru, (2) perlunya editing terkait 

dengan hasil RPP yang telah terkumpul, sehingga ketika dibagikan sudah 

dalam format serta sistematika yang lebih baik. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji pada Allah Swt yang senantiasa 

memberikan kelapangan dan kesehatan, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah 

pada Nabi Muhammad Saw, yang merupakan sebaik-baik teladan 

kehidupan. 

Pada akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan 

penelitian ini. Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Peneliti berharap semoga melalui skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain itu penuh harap semoga 

kedepannya penelitian-penelitian yang sejenis dapat lebih sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




