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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan dan saran pada bab ini disusun berdasarkan seluruh kegiatan 

penelitian tentan “Manfaat Hasil Belajar Evaluasi Pembelajaran Tata Busana Pada 

Pembuatan Perangkat Evaluasi Dalam Kegiatan PPL” pada mahasiswa Prodi 

Pendidikan Tata Busana angkatan 2011 jurusan PKK FPTK UPI. 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan penelitian dibuat berdasarkan pada tujuan penelitian, pertanyaan 

penelitian, pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Manfaat hasil belajar evaluasi pembelajaran tata busana ditinjau dari 

konsep dasar evaluasi pembelajaran tata busana pada pembuatan 

perangkat evaluasi dalam kegiatan PPL. 

Manfaat hasil belajar Evaluasi Pembelajaran Tata Busana ditinjau dari konsep 

dasar evaluasi pembelajaran tata  busana, lebih dari setengahnya responden telah 

merasakan manfaat hasil belajar konsep dasar evaluasi pembelajaran, manfaat 

pengetahuan tersebut mencakup pengetahuan  pengertian evaluasi pembelajaran, 

prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, dan objek atau 

sasaran evaluasi pada pembuatan alat evaluasi dalam kegiatan PPL. 

2. Manfaat hasil belajar evaluasi pembelajaran tata busana ditinjau dari 

perencanaan evaluasi pembelajaran tata busana pada pembuatan 

perangkat evaluasi dalam kegiatan PPL. 

Manfaat hasil belajar Evaluasi Pembelajaran Tata Busana ditinjau dari 

perencanaan evaluasi pembelajaran tata busana, lebih dari setengahnya responden 

telah merasakan manfaat hasil belajar perencanaan  evaluasi pembelajaran, manfaat 

pengetahuan tersebut mencakup pengetahuan langkah-langkah perencanaan, tabel 
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spesifikasi atau kisi-kisi, langkah –langkah pembuatan tabel spesifikasi dan kisi-kisi 

pada pembuatan perangkat evaluasi dalam kegiatan PPL. 

3. Manfaat hasil belajar evaluasi pembelajaran tata busana ditinjau dari alat 

evaluasi pembelajaran tata busana pada pembuatan perangkat evaluasi 

dalam kegiatan PPL. 

Manfaat hasil belajar Evaluasi Pembelajaran Tata Busana ditinjau dari alat 

evaluasi pembelajaran tata busana, lebih dari setengahnya responden telah merasakan 

manfaat hasil belajar alat evaluasi pembelajaran, manfaat pengetahuan tersebut 

mencakup pengetahuan pengertian alat evaluasi, pengetahuan teknik evaluasi 

diantaranya teknik tes dan non tes, pengetahuan kelebihan teknik tes dan nontes, dan 

pengetahuan persyaratan pembuatan tes diantaranya daya pembeda (Index 

diskriminasi), dan uji validitas pada pembuatan perangkat evaluasi dalam kegiatan 

PPL. 

4. Manfaat hasil belajar evaluasi pembelajaran tata busana ditinjau dari 

mengolah data hasil belajar pada pembuatan perangkat evaluasi dalam 

kegiatan PPL. 

Manfaat hasil belajar Evaluasi Pembelajaran Tata Busana ditinjau dari 

mengolah data hasil tes pembelajaran, lebih dari setengahnya responden merasakan 

manfaat hasil belajar mengolah data hasil tes belajar, manfaat pengetahuan tersebut 

mencakup pengetahuan pengertian penskoran, pengetahuan memberikan sekor 

diantaranya untuk tes B-S (Benar-Salah), pilihan ganda (multiple choice), tes essay, 

dan tugas, pengetahuan memberikan nilai pada pembuatan perangkat evaluasi dalam 

kegiatan PPL. 

5. Manfaat hasil belajar evaluasi pembelajaran tata busana ditinjau dari 

merefleksi hasil belajar pada pembuatan perangkat evaluasi dalam kegiatan 

PPL. 

Manfaat hasl belajar Evaluasi Pembelajaran Tata Busana ditinjau dari 

merefleksi hasil tes belajar, sebagian besar responden merasakan manfaat hasil 
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belajar merefleksi hasil tes belajar, manfaat pengetahuan tersebut mencakup 

pengetahuan pengertian refleksi hasil tes belajar dan langkah-langkah melaksanakan 

refleksi hasil tes pada pembuatan perangkat evaluasi dalam kegiatan PPL. 

B. Saran  

Saran penulis yang diajukan berikut ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk menjadikan masukan bagi pihak-

pihak yang bersangkutan. 

1. Mahasiswa 

Hasil penelitian mengenai manfaat hasil belajar Evaluasi Pembelajaran Tata 

Busana pada pembuatan perangkat evaluasi dalam kegiatan PPL, bahwa lebih dari 

setengahnya responden  merasakan manfaat hasil belajar Evaluasi Pembelajara Tata 

Busana ditinjau dari kompetensi konsep dasar evaluasi pembelajaran tata busana, 

perencanaan evaluasi pembelajaran tata busana, alat evaluas pembelajaran tata 

busana, mengolah data hasil tes belajar, dan sebagain besar responden merasakan 

manfaat hasil belajar merefleksi hasil tes belajar. hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan informasi dan motivasi agar mahasiswa dapat mengembangkan dan 

meningkatkan pengetahuan dalam pembuatan perangkat evaluasi. Peningkatan dapat 

dilakukan dengan cara mempelajari sumber buku pustaka yang terkait dengan 

pembuatan perangkat evaluasi, sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan 

hasil belajar yang diperoleh lebih maksimal, siap untuk mengaplikasikan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan pada pembuatan perangkat evaluasi dalam 

kegiatan PPL. 

2. Dosen Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran Tata Busana 

Hasil penelitian menunjukan manfaat hasil belajar Evaluasi Pembelajaran 

Tata Busana pada pembuatan perangkat evaluas dalam kegiatan PPL, lebih dari 

setengahnya responden merasakan manfaat hasil belajar Evaluasi Pembelajaran Tata 

Busana ditinjau dari kompetensi konsep dasar evaluasi pembelajaran tata busana, 
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perencanaan evaluasi pembelajaran tata busana, alat evaluas pembelajaran tata 

busana, mengolah data hasil tes belajar, dan merasakan manfaat hasil belajar 

merefleksi hasil tes belajar. hasil penelitian ini diharapkan  dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi bagi dosen mata kuliah Evaluasi Pembelajara Tata Busana untuk 

membimbing, memotivasi mahsiswa dalam meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan pada pembuatan perangkat evaluasi yang dapat diaplikasikan dalam 

kegiatan PPL. 


