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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan evaluasi program Diniyah 

Weekend dalam proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Potorono 

Banguntapan Bantul, maka dapat diambil kesimpualan sebagai berikut 

1. Context Evaluation (evaluasi konteks) menunujukan bahwa data-data yang 

terkumpul dari hasil penelitian dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi adalah program Diniyah Weekend diadakan atau diselenggarakan 

atas desakan kebutuhan para wali santri atau peserta didik yang ingin 

memasukkan atau  mendaftarkan anak-anak mereka di Pondok Modern  

Darussalam Gontor, dan pendidik dalam program ini adalah mayoritas alumni 

Pondok Modern Darussalam Gontor. Dengan demikian program Diniyah 

Weekend sesuai dengan tujuan awal diadakan program tersebut. Maka evaluasi 

terhadap konteks sudah dapat dikatakan baik. 

2. Input Evaluation (evaluasi masukan) meliputi kompetensi pendidik, kompetensi 

peserta didik dan sarana prasarana, hasil dari data yang telah dikumpulkan 

peneliti manunjukkan bahwasanya masukan (input) dalam program Diniyah 

Weekend sudah berjalan dengan baik. Dengan demikian evaluasi masukan dalam 

program ini dapat dikatakan baik. 



69 
 

3. Process Evaluation (Evaluasi Proses) dalam proses belajar mengajar di program 

Diniyah Weekend meliputi 3 aspek yaitu, metode pembelajaran, media 

pembelajaran dan penilaian. Dari data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti 

dalam evaluasi proses ini menunjukan bahwa metode yang digunakan oleh 

pendidik atau ustadz dan ustadzah sudah bervariasi, sedangkan untuk media yang 

digunakan oleh pendidik atau ustadz dan ustadzah juga sudah bervariasi hal ini 

menunjukan bahwasanya dari aspek metode dan media sudah dikategorikan baik, 

sedangkan dalam proses penilaian yang meliputi penyusunan instrumen penilaian 

dan proses penilaian itu sendiri dikategorikan kurang baik karena tidak ada 

instrumen khusu yang tertulis untuk menjadi acuan  penilain. Maka dapat 

disimpulkan, dalam evaluasi proses dikategorikan cukup. 

4. Product Evaluation (Evaluasi Produk) proses belajar mengajar dalam program 

Diniyyah Weekend dapat dikategorikan cukup, karena sudah 4 tahun program ini 

berjalan dan hampir semua peserta didik atau santri yang mengikuti program 

Diniyah Weekend ini lulus dan diterima di Pondok Modern Darussalam Gontor, 

akan tetapi prestasi ini tidak ditegaskan dengan data atau dokumen santri yang 

telah lulus tersebut. dan Pada periode ini karna peserta didik atau santri yang 

mengikuti program ini sedikit, hanya 3 orang, maka peneliti melakukan 

wawancara, dan dari hasil wawaancara tersebut, mereka menyatakan senang 

dengan program Diniyah Weekend ini dan mereka juga menyatakan ada 

kemajuan dalam diri mereka setelah mengikuti program ini, salah satunya adalah, 

kemajuan dalam ilmu Tajwid. 
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B. Saran 

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian tentang evaluasi program Diniyah 

Weekend dalam proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum 

Banguntapan Bantul, peneliti mengemukakan beberapa saran yang ditujukan kepada 

guru dan koordinator, beberapa saran itu adalah: 

1. Koordinator program Diniyah Weekend diharapkan lebih memperhatikan lagi 

terkait kelengkapan mengajar pendidik atau ustadz dan ustadzah dalam 

mempersiapkan proses belajar mengajar, supaya peserta didik atau santri tidak 

merasa jenuh dalam belajar, karena mereka belajar dihari libur. 

2. Pendidik atau ustadz dan ustadzah supaya lebih memperhatikan metode dan 

media yang digunakan supaya peserta didik atau santri lebih bersemangat dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. 

3. Koordinator program dan pendidik harus bekerja sama dalam menyusun 

instrumen penilaian untuk mempermudah proses penilaian. 

4. Koordinator program dan pendidik harus menyediakan komputer utama untuk 

digunakan sebagai bank data untuk mempermudah proses evaluasi. 

C. Kata penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT  yang telah melimpahkan nikmat 

dan Karunianya kepada kita semua, khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan penelitianya dengan banyak kekurangan. Peneliti sadar dalam 

penulisan dan penyusunan kata masih banyak kata atau tulisan yang tidak sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu peneliti dengan 
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lapang dada akan menerima kritik dan saran yang membangun, supaya itu dapat 

menjadi koreksian diri bagi peneliti yang insya Allah tidak akan diulangi lagi oleh 

peneliti dikeudian hari. Amin. 

Akhir kata, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, dan 

semoga peneitian ini dapat bermanfaat bagai peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

tentang Prograam Diniyah Weekend di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Banguntapan 

Bantul. 

 


