
 

 
 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang evaluasi program 

beasiswa hafizh Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Evaluasi Konteks program Beasiswa Hafizh Muhammadiyah di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa aspek latar belakang dalam 

kategori cukup, relevansi program dengan visi misi termasuk kategori baik, 

tujuan program juga dalam kategori baik, kesesuaian program dengan 

kebutuhan lapangan berada dalam kategori cukup dan dokumentasi program 

juga dalam kategori kurang. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa 

evaluasi context program beasiswa hafizh di UMY dalam kategori cukup baik. 

2. Evaluasi Input program beasiswa hafizh Muhammadiyah di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa aspek kriteria mahasiswa 

pada kategori baik, petugas seleksi dalam kategori cukup, penanggung jawab 

juga dalam kategori cukup, sumber dana program berada pada kategori baik, 

sarana prasarana program berada pada kategori cukup dan perkembangan 

mahasiswa berada pada kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi input program beasiswa hafizh Muhammadiyah di UMY dalam 

kategori cukup baik. 

3. Evaluasi Proses program beasiswa hafizh Muhammadiyah di UMY 

menunjukkan bahwa aspek waktu dan proses seleksi dalam kategori baik, 
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pembinaan program dalam kategori kurang, keluhan dan hambatan program 

dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi proses 

program beasiswa hafizh Muhammadiyah di UMY dalam kategori cukup baik. 

4. Evaluasi Produk dari  program beasiswa hafizh Muhammadiyah  di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta  menunjukkan bahwa target penerima program 

belum tercapai sehingga dalam kategori kurang, evaluasi pencapaian tiap 

semester dapat dalam kategori cukup, dan manfaat  program dalam kategori 

cukup. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa evaluasi product 

dari program beasiswa hafizh Muhammadiyah di UMY dalam kategori kurang 

baik. 

B. Saran 

Setelah melakukan pembahasan mengenai evaluasi program beasiswa hafizh 

Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peneliti memberikan 

masukan berupa saran-saran yang diharapkan  bisa dijadikan pertimbangan dan 

bahan perbaikan selanjutnya. Peneliti memberikan saran kepada : 

1. Bagi Pimpinan Universitas, agar dibuatkan asrama atau wadah khusus untuk 

mahasiswa penerima beasiswa hafizh atau mereka diwajibkan untuk aktif di 

UKM  Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran agar bakat yang mereka 

miliki semakin terasah dan berkualitas.  

2. Bagi Biro Admisi, Seleksi calon mahasiswa yang mendaftar program beasiswa 

hafizh harus lebih diperketat dan dilakukan secara obyektif agar mahasiswa 

yang lolos benar-benar yang memiliki hafalan dan nilai akademik yang bagus 

sehingga memberikan manfaat untuk universitas. 
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3. Bagi LPKA,  membuat buku pedoman pembinaan khusus untuk setiap jenis 

beasiswa terutama hafizh, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara 

terjadwal dan mengadakan kompetisi internal di UMY khusus untuk 

mahasiswa hafizh, agar mereka terlatih mentalnya dalam perlombaan dan 

mendapatkan bibit unggulan untuk diikutkan dalam perlombaan hafalan 

tingkat nasional maupun internasional.  

4. Bagi LPPI, membentuk tim khusus yang sudah ahli dalam bidang Al-Qur’an 

untuk menguji hafalan mahasiswa dan melakukan pembinaan rutin dengan 

menunjuk pendamping dari tiap kategori hafalan mahasiswa mulai dari 5 juz, 

10 juz, 20 juz, hingga 30 juz. Kemudian mengadakan kegiatan tasmi’u al-

Qur’an setiap bulan dan melibatkan mahasiswa hafizh dalam kegiatan BTA 

dan imam shalat terutama di bulan Ramadhan serta membuat rapor 

perkembangan hafalan mahasiswa hafizh.  

5. Bagi mahasiswa hafizh, memperbanyak kegiatan di Lembaga Quran dan 

mencoba ikut kompetisi hafalan Al-Quran serta secara rutin melakukan 

murojaah hafalan dengan pendamping agar tidak mengalami kesulitan di akhir 

semester. 

6. Bagi para Peneliti lain terutama peneliti evaluasi program, dalam penelitian ini 

masih secara global dan juga banyak kekurangan, oleh karena itu perlu adanya 

penelitian kembali secara spesifik dari berbagai komponen yang terkait 

program beasiswa hafizh Muhammadiyah ini.  
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah yang sudah 

meganugerahkan akal bagi manusia untuk berpikir dan memberikan kemudahan 

dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Peneliti menyadari 

bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga mungkin banyak 

kekurangan dari segi tata Bahasa, teknis penelitian, analisis sampai pada 

kesimpulan. Oleh karena itu peneliti sangat terbuka untuk menerima kritik dan 

saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian 

yang akan datang.  

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah 

terlibat dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Jazakumullah Khairan Katsira atas dukungan, motivasi dan bantuan yang sangat 

berguna bagi peneliti.  

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir 

kata, semoga Allah selalu memberikan kita keistiqamahan dalam beribadah, dan 

rahmat serta kasih sayangnya selalu tercurahkan kepada kita. Aamiin 


