
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi bidang pendidikan

terhadap hasil belajar siswa SD Negeri Era Kecamatan Mori Utara Kabupaten

Morowali Utara penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Evaluasi bidang

pendidikan terhadap hasil belajar siswa SDN Era membantu

dalam pencapaian hasil belajar siswa maupun dalam pelaksanaan

program dan proses perencanaan pengajaran yang telah dibuat

oleh tenaga pendidik. Namun dalam hal ini pencapaian hasil

belajar siswa SDN Era masih tergolong cukup yang diukur dari 3

indikator:

a. Evaluasi program

pengajaran, dimana program pengajaran yang kadang

berubah-ubah

b. Evaluasi proses

pengajaran, proses pengajaran saat ini belum terlaksana

dengan baik dan belum maksimal



c. Evaluasi hasil belajar,

evaluasi hasil belajar siswa SDN Era tergolong cukup.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut

adalah:

a. Covid19 yang mempengaruhi sistem pendidikan.

Terutama dalam program pengajaran

b. Minat belajar yang masih kurang, karena proses

pengajaran yang tidak maksimal membuat minat belajar

siswa berkurang.

c. Dukungan dari orang tua juga sangat kurang. Dukungan

dari orang tua juga sangat diperlukan agar siswa

merasakan adanya dorongan dalam mencapai hasil

belajar yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti ingin mengajukan beberapa

saran, sebagai berikut:

1. Evaluasi bidang

pendidikan terhadap hasil belajar siswa sebagai berikut:



a. Evaluasi program pengajaran, untuk para guru hendaknya dapat

menyusun program pengajaran dengan baik. Mengubah apa

yang belum baik dan mempertahankan yang sudah baik

b. Evaluasi proses pengajaran, untuk para siswa agar dapat

meningkatkan minat belajarnya sehingga dapat mencapai

cita-cita.

c. Evaluasi hasil belajar, kepada para siswa agar tetap giat belajar

sehingga boleh memperoleh hasil belajar yang memuaskan.

2. Kepada kepala

sekolah, hendaknya meningkatkan kualitas kepemimpinannya

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diemban

dan selalu memonitor proses pembelajaran yang diberikan oleh

guru. Dan juga sering mengadakan pertemuan dengan orang-orang

tua siswa untuk dapat mendiskusikan masalah-masalah yang ada di

sekolah maupun di rumah yang dalam hal ini mempengaruhi hasil

belajar siswa. Karena majunya pendidikan apabila dalam

pengaturan lembaganya dipimpin oleh kepala sekolah yang

mempuyai kepemimpinan yang baik. Bagi guru, hendaknya

meningkatkan kemampuan dan kinerjanya dan juga memberikan

semangat bagi siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran dan

selalu melakukan proses evaluasi terhadap pembelajaran yang telah



dilakukan karena hal ini mempengaruhi minat siswa dalam

melakukan proses pembelajaran yang disampaikan sehingga dapat

menghasilkan hasil belajar yang baik. Kepada para siswa

hendaknya selalu giat dalam belajarnya, karena belajar adalah

jendela wawasan yang harus ditempuh oleh setiap siswa. Untuk

keseluruhan agar dapat mengikuti protokol kesehatan agar tidar

terinfeksi oleh covid19 dan dapat memutuskan rantai penularan

virus tersebut


