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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran untuk melihat kesesuaian dengan standar Permendikbud RI Nomor 

65 Tahun 2013, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 

Perencanaan proses pembelajaran keterampilan Tata Busana belum 

sepenuhnya sesuai dengan standar pemerintah yaitu Permendikbud No. 65 Tahun 

2013. Perencanaan pembelajaran yang belum maksimal terkait belum 

maksimalnya guru dalam penyusunan RPP. Terdapat kesenjangan pada beberapa 

komponen RPP meliputi: merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi 

ajar, menentukan strategi pembelajaran, pemilihan media dan sumber belajar, 

serta menentukan teknik, bentuk, dan instrumen yang digunakan.  

Pelaksanaan proses pembelajaran keterampilan Tata Busana belum 

sepenuhnya sesuai dengan standar pemerintah yaitu Permendikbud No. 65 Tahun 

2013. Terdapat kesenjangan pada beberapa indikator pada komponen inti 

meliputi: Penerapan strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber 

pembelajaran, penggunaan bahasa yang tepat dan benar.  

Penilaian proses dan hasil pembelajaran keterampilan Tata Busana belum 

sepenuhnya sesuai dengan standar pemerintah yaitu Permendikbud No. 65 Tahun 

2013. Terdapat kesenjangan yaitu belum melakukan penilaian ranah afektif serta 

belum maksimal dalam menentukan teknik, bentuk, instrumen penilaian. 

Secara umum, berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukkan adanya beberapa kesenjangan pada komponen perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan standar minimal pelaksanaan 

pembelajaran sebagaimana termuat dalam Permendikbud RI No. 65 Tahun 2013.    
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B. Implikasi 

Hasil penelitian tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada 

Madrasah Aliyah sebagaimana dikemukakan dalam simpulan di atas, 

mengimplikasikan: 

Pertama, dalam penyusunan RPP masih ada beberapa komponen yang 

belum sesuai dengan standar permendikbud RI No 65 Tahun 2013 seperti 

komponen: tujuan pembelajaran, materi belajar, sumber dan media belajar, 

strategi pembelajaran, scenario/kegiatan pembelajaran, dan peniaian. Hal ini akan 

membawa implikasi terhadap pelaksanaan pembelajaran karena RPP merupakan 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, Karena itu, para pengelola program 

pembelajaran keterampilan Tata Busana didalam merumuskan komponen RPP 

harus disesuaikan dengan standar Permendikbud RI No 65 Tahun 2013.  

Kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa komponen 

yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar Permendikbud RI No 65 Tahun 

2013 meliputi: penerapan strategi pendekatan/metode/model pembelajaran, 

pemanfaatan sumber/media pembelajaran, dan penggunaan bahasa yang tepat. Hal 

ini akan berimplikasi pada kompetensi guru dan siswa yang kurang maksimal.  

Ketiga, penilaian proses dan hasil belajar, belum sepenuhnya 

menjalankan/menerapkan penilaian otentik seperti yang termuat dalam standar 

Permendikbud RI Nomor 66 tahun 2013, yaitu belum melakukan penilaian ranah 

afektif. Hal ini akan berimplikasi pada evaluasi guru dan siswa dalam hal 

perbaikan RPP dan pelaksanaan pembelajaran. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan Tata Busana pada madrasah Aliyah, maka dapat direkomendasikan 

kepada pihak sebagai berikut:  

a) Kementrian Agama, Sebagai penggagas program pendidikan keterampilan 

hendaknya melakukan pengawasan dan monitoring secara intensif agar 

pelaksanaan program pembelajaran betul-betul dilaksanakan sesuai dengan 

standar minimal pemerintah, agar hasilnya lebih efektif lagi. 
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b) Kepala Sekolah, Sebaiknya pengawasan lebih spesifik lagi dan memberikan 

kesempatan kepada guru pengampu baik PNS dan honorer untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru serta pihak sekolah 

menerima anak magang dari perguruan tinggi untuk meng-update pengetahuan 

guru dengan datangnya mahasiswa. 

c) Guru, sebaiknya dalam menyusun RPP dengan menyesuaikan indikator dan 

penilaian secara keseluruahan baik kognitif, afektif, dan psikomotor agar 

assesmen dapat dilakukan dengan valid. 

d) Peneliti seterusnya, untuk mengembangkan suatu model pembelajaran yang 

dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran, agar pelaksanaan 

pembelajaran lebih efektif. 

 

 

 

 

 

 


