
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Adapun  kesimpulan yang dapat diambil dari pembahsana dan penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut :  

Peran SMA Negeri 1 Bangkurung Dalam Menumbuhkan Kesadaran 

Terhadap Pentingnya Pendidikansangat penting, Sekolah merupakan sarana yang 

sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan , seperti yang sudah 

dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman keluarga tidak mungkin lagi 

memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Semakin maju masyarakat , semakin penting peranan 

sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk kedalam proses 

pembangunan masyarakat itu. Oleh karena itu sekolah sebagai pusat pendidikan 

mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal yaitu mengembangkan 

kemampuan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia, dan 

perlu kita ketahui bahwa Pendidikan adalah sarana utama yang menghantarkan  

seseorang kearah kesuksesan seorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti 

ekonomi, kesehatan dan sosial. Dengan pendidikan seseoarang mempunyai 

pekerjaan yang layak, dengan pendidikan seseoarang dapat hidup sehat dari segi 

fisik dan mental dan dengan pendidikan juga seseorang dapat berbaur dalam 

masyarakat serta mematuhi norma-norma yang ada didalamnya. Akan tatapi 

banyak juga yang mengatakan pendidikan tidak harus menjadi syarat untuk sukses 



dalam berbagai bidang dalam kehidupan, dalam hal ini saya tidak sependapat, 

karena dengan pendidikalah kesuksesan itu berasal. Seperti tujuan dan cita-cita 

bersama, sekolah sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan, seperti yang 

sudah dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman keluarga tidak mungkin lagi 

memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Semakin maju masyarakat , semakin penting peranan 

sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk kedalam proses 

pembangunan masyarakat itu. Oleh karena itu sekolah sebagai pusat pendidikan 

mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal yaitu mengembangkan 

kemampuan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia 

khususnya yang ada di Bangai Laut.  

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan berbagai hal sebagai berikut : 

1. Guru sebagai pelaksana pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan, dan membangkitkan semangat belajar siswa dalam 

menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikkan.  

2. Guru sebagai pendidik diharapkan mempunyai cara-cara  tertentu dalam 

memberikan materi pembelajaran agar siswa termotivasi dan kritissaat 

pelajaran berlangsung demi membangkitkan semangat belajar.  

3. Guru sebagai pendidik diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran diri 

terhadap siswa dengan cara menjadi contoh yang baik kepada siswa-

siswanya 



4. Guru sebagai pendidik diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme 

terutama dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran 

sesuai dengan  yang akan dipelajari sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa. 

5. Siswa sebaiknya dapat mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di 

sekolah dengan baik dan dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran 

baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 


