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BAB V 

                                                        PENUTUP 

 

A. kesimpulan   

 Dari hasil penelitian dan pembahasan ditarik beberapa kesimpulan antara 

lain sebagai berikut: 

1. Peran Guru Sebagai Motifator ialah Peran guru dalam mengatasi 

kejenuhan belajar siswa pada masa pandemi covid-19 sudah maksimal 

hanya saja cara belajar siswa yang sekarang berdeda dngan sebelumnya, 

sekarang kurangnya tatap muka antara siswa dan guru, di batasi bekumpul, 

menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Serta pembelajaran dilakukan 

tidak seutuhnya di sekolah. Peran Guru Sebagai Evaluator ialah Evaluator 

dalam proses belajar mengajar artinya untuk mengetahui tingakat 

kebrhasilan siswa belum maksimal karena cara belajar siswa pada masa 

pandemi saat in terbatas waktu pembelajaran yang tadinya 6 jam sekarang 

menjadi 4 jam sehingga guru kesulitan menjelakan  jika ada materi yang 

sulit di pahami siswa, dan Peran Guru Sebagai Konselor ialah Guru yang 

sebagai konselor atau bertugas memberikan nasehat sudah maksimal, 

karena guru tetap bersemangat mengajar siswa walaupun guru harus 

mengunjungai rumah siswa masing-masing dan guru jaga selau 

memberikan nasehat- nasehat untuk selalu tetap bersemangat dan giat 

belajar walaupun pada masa pandemi covid-19 yang melanda pada saat 
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ini. Peran gurudalam mengatasi kejenuhan belajar siswa pada masa 

pandemi sd inpres desa tandoyondo kecamatan soyo jaya kabupaten 

moroali utara sebagai motivator dan konselor sudah maksimal namun 

dngan ini guru harus tetap selalu mengingatakan kepada siswa agar tetap 

mempunyai semangat yang tinggi sehingga siswa dapat menanamkan 

motivasi belajar dalam diri mereka bahwa belajar itu sangat penting 

walaupun pembelajan tidak seutuhnya di lakukan di sekolah , karena di 

pengaruhi dengan adanya virus covid-19. Sedangkan peran guru sebagai 

evaluator belum optimal karena cara belajar siswa yang sekarang dengan 

sebelumnya sangat berdeda pada masa pandemi saat ini dilakuakan 

pembelajaran secara berkelompok pembelajaran dalam hal untuk 

menghindarai adanya penyebaran virus covid-19.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran guru dalam mengatasi kejenuhan 

belajar siswa pada masa pandemi covid-19 waktu dan jarak tempuh. 

Waktu yang terlalu sedikit dalam pembelajaran sehingga membuat guru 

kesulitan dalam mengajar siswa dan jarak tempuh dari rumah seorang guru 

ke rumah siswa sangat jauh sehingga guru kesulitan untuk menjangkau 

siswa nya. 
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B. Saran  

               Berdasarkan masalah yang peneliti sudah jelaskan sebelumnya maka 

penulis merekomendasikan saran atau masukan peneliti adalah: 

  1. Guru harus tetap bersemangat dan tidak pernah bosan dalam menyampaikan 

tentang pentinya belajar walaupun dengan keadaan sekarang ini di 

pengaruhi dngan adanya virus covid-19. Karena guru merupakan tolak ukur 

keberhasilan seorang siswa itulah sebabnya pepatah mengatakan bahwa 

guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa 

   2. Seorang siswa juga diharapan selalu menaati mendengarkan nasehat-nasehat 

seorang guru dan menanamkan semangat belajar yang tinggi di dalam diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


