
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi 

Program Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Sekar Mentari Lapas 

Sidoarjo dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Context Evaluation (evaluasi kontek) menunjukan bahwa data-data 

yang terkait dengan context dari program pembinaan agama islam di 

lapas, merangkul saudara-saudara kita yang telah melenceng dari 

agama dengan cara berdakwah adalah point utama, dengan adanya 

progam pembinaan agama islam ini membantu saudara-saudara kita 

yang melenceng dari agama islam, hal ini sudah sesuai dengan Visi dan 

sejarah pembuatan lembaga sekar mentari yang berada di daerah 

Porong, Sidoarjo dan di katakan baik. Kemudian dari ide program 

dikatakan baik. Kemudian dari segi dokumentasi program dikatakan 

cukup dan dari segi sosialiasai di katakan cukup baik. Maka evaluasi 

terhadap kontek dari program pembinaan agama islam di lapas Sidoarjo 

sudah di katakan cukup baik. 

2. Input Evaluation (masukan) menunjukan bahwa, evaluasi input 

mencakup 3 pembahasan mengenai kompetensi pemateri, peserta didik, 

dan sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya program. 

Berdasarkan data-data yang di peroleh terkait dengan Input Evaluation 



(evaluasi masukan) menunjukan bahwa pemateri, peserta didik, dan 

sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik. Hal ini secara umum 

pada aspek Input dari program pembinaan agama islam mulai dari segi 

kompetensi pendidik yang di kategorikan Baik, kemudian dari segi 

peserta didik di kategorikan Baik, dan dari segi sarana dan prasarana di 

kategorikan Cukup. Maka dari itu dapat di simpulkan bahwasannya 

aspek Input dari program pembinaan agama islam di dalam lapas di 

kategorikan Baik. 

3. Process Evaluation (Evaluasi terhadap Proses) menunjukan bahwa 

evaluasi proses mencakup 3 aspek mengenai metode dalam 

pembelajaran, media serta penilaian. Berdasarkan dari data-data yang 

di peroleh terkait dengan evaluasi terhadap proses menunjukan bahwa 

, secara umum menyengkut dengan metode dapat di ketegorikan baik, 

karena sebuah metode akan menjadi sempurna jika pendidik 

mengunakan metode tersebut dengan menarik dan tidak membosankan. 

Kemudian dari segi media di ketegorikan cukup, karena hanya beberapa 

media saja yang di jadikan bahan ajar. Kemudian dari segi penilaian di 

ketegorikan cukup, karena hanya di nilai dari sisi kedisiplinan dan 

kehadiran saja. Meskipun dari semua segi sudah terlaksana tetapi pada 

pelaksanaanya masih kurang ideal hasilnya, terlepas dari itu maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwasannya pada aspek evaluasi Process pada 

program pembinaan agama islam di dalam lapas Porong, Sidoarjo, Jawa 

Timur berada pada kategori yang Baik. 



4. Product Evaluation (Evaluasi terhadap Hasil) Secara keseluruhan 

dari beberapa aspek keberhasilan program pembinaan agama Islam 

dan dari beberapa angket terbuka, dari seluruh narapidana yang 

mengikuti program pembinaan agama Islam, terdiri dari 30 

narapidana telah didapatkan oleh peneliti. Dari 3 aspek keberhasilan 

program pembinaan agama Islam menunjukan bahwa 20%, 6 dari 

30 narapidana yang mengikuti program pembinaan agama Islam 

terdapat pada kategori berhasil, sedangkan 50%, 15dari 30 

narapidana yang mengikuti program pembinaan agama Islam 

terdapat pada kategori istiqomah, dan 30%, 9 dari 30 narapidana 

yang mengikuti program pembinaan agama Islam terdapat pada 

kategori hanya memenuhi kebutuhan perut saja. Hal ini menunjukan 

bahwa keberhasilan program secara keseluruhan termasuk dalam 

kategori cukup. 

Kesimpulan dari keseluruahan yang menyangkut 4  penilaian 

pada evaluasi yang tertera di atas, yaitu evaluasi kontek yang 

memiliki 3 aspek yaitu, sejarah program, ide program, dokumentasi 

program dan sosialiasi, dari keseluruhan pada evaluasi kontek 

memiliki kategori baik. Dari segi evaluasi input yang mencakup 3 

aspek yaitu, kompetensi pemateri, peserta didi dan sarana dan 

prasarana, dari keseluruhan pada evaluasi input memiliki kategori 

baik. Dari segi evaluasi proses yang mencakup 3 aspek yaitu, 

metode, media dan penilaian, dari keseluruhan pada evaluasi proses 



memiliki kategori baik. Dari segi evaluasi produk yang mencakup 

dari beberapa wawancara terhadap narapidana yang telah mengikuti 

program pembinaan di lapas dan berdasarkan diagram di atas, dari 

keseluruhan dalam evaluasi produk memiliki ketegori cukup. Dari 

semua yang tertera di atas maka di ambil kesimpulan dari semua 

evaluasi pada penilaian, maka dalam evaluasi pada penilaian yang 

di ambil dari seluruh aspek-aspek di atas memiliki kategori baik. 

B. Saran  

Setelah selesai melakukan penelitian tentang Evaluasi Program 

Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Sekar Mentari Lapas Sidoarjo, 

terdapat beberapa saran yang di ajukan kepada: 

a. Bagi Lembaga Sekar Mentari 

Untuk program pembinaan agama islam ini harus di jalankan 

terus, agar para narapidana tidak mengulangi lagi tindakan yang di 

melenceng dari agama. Untuk pemateri sebaiknya menggunakan 

metode yang lebih bervariasi, karena untuk mengajarkan pendidikan 

agama islam lebih dapat di pahami mudah dengan metode-metode yang 

membuat senang peserta didik dan dapat cepat di tangkap ilmunya 

kepada peserta didik. 

b. Bagi Peneliti 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan lagi 

masalah terkait dengan penelitian ini, karena peneliti di sini juga sangat 

sadar bahwa di dalam melakukan penelitian ini masih terdapat banyak 



sekali kekurangan. Untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya untuk 

melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini di masa selanjutnya. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat berupa kekuatan dan kesabaran. Tugas akhir skripsi ini 

telah selesai disusun dengan perjalanan yang cukup melelahkan baik tenaga, 

terutama pikiran. Akan tetapi dengan rahmat Allah SWT penulis dapat 

menhyelesaikan walaupun selesai tidak pada target yang sudah dirancang. 

Sungguh penulis sangat sadar bahwa dalam melakukan penulisan, 

penysunan, serta pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-

banyak dan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan 

mendukung demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga dengan adanya 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembinaan agama islam di 

seluruh lapas yang berada di Indonesia. 

 


