BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang evaluasi program
home visit sebagai penguat pendidikan karakter siswa SD Muhammadiyah
Pakel dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Latar Belakang Program Home Visit
Munculnya

program

home

visit

didasari

atas

kurangnya

komunikasi antara sekolah dengan orangtua siswa. Sehingga ketika
terdapat permasalahan-permasalahan siswa yang timbul di sekolah, guru
hanya dapat melihat dari sisi saja, yaitu ketika anak di sekolah, namun
ketika di rumah guru menjadi kurang informasi. Selain itu guru juga
merasa kesulitan untuk menyampaikan informasi-informasi penting
kepada orangtua siswa. Dalam hal ini aspek survey berada pada kategori
cukup baik, aspek musyawarah berada pada kategori kurang, dan aspek
sosialisasi program berada pada kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa evaluasi latar belakang program home visit dalam kategori cukup.
2. Kesiapan Guru, Siswa, Orangtua, dan Sarana Home Visit
Secara umum, aspek kesiapan guru berada pada kategori kurang,
aspek kesiapan siswa dan orangtua berada pada kategori cukup baik, serta
aspek sarana dan prasarana berada pada kategori baik. Sehingga dapat
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disimpulkan bahwa evaluasi kesiapan guru, murid dan orangtua, serta
sarana dan prasarana program home visit dalam kategori cukup.
3. Proses Pelaksanaan Program Home Visit
Secara umum, evaluasi pelaksanaan program home visit pada aspek
materi masih kurang baik, pada aspek media cukup baik, aspek metode
cukup baik, dan aspek sistem penilaian masih dalam kategori kurang baik.
Selain itu, juga terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan home visit,
sehingga pada aspek hambatan masih dalam kategori kurang. Jadi, dapat
ditarik kesimpulan bahwa evaluasi proses pelaksanaan home visit berada
dalam kategori kurang.
4. Keberhasilan Program Home Visit
Secara umum, tujuan program home visit aspek perolehan data
lengkap dan akurat dalam kategori baik, aspek penyelesaian permasalahan
siswa dalam kategori baik, dan aspek silaturahmi antara sekolah dengan
orangtua siswa dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
evaluasi keberhasilan program home visit secara umum dalam kategori
baik.
B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi, program home visit sebagai penguat
pendidikan karakter siswa di SD Muhammadiyah Pakel berada pada kategori
cukup. Berkaitan dengan program home visit, penulis menyarankan agar:
1. Sekolah membuat buku panduan terkait dengan langkah-langkah
pelaksanaan home visit yang diberikan kepada guru wali kelas dan seluruh
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siswa. Tujuannya adalah, agar pada saat pelaksanaan home visit baik guru,
siswa, maupun orangtua sudah memahami langkah-langkah pelaksanaan
home visit.
2. Dalam pelaksanaan home visit,gurubenar-benar melakukan kunjungan ke
rumah siswa, bukan di rumah makan/lain sebagainya. Karena dengan
demikian guru dapat melihat secara langsung lingkungan sekitar siswa di
rumah, kondisi rumah siswa, fasilitas di rumah, dan lain sebagainya, sesuai
dengan tujuan program home visit.
3. Dalam memberi informasi kepada orangtua ketika akan dilakukan home
visit, alangkah baiknya apabila menggunakan kata Silaturrahim. Karena
dengan begitu orangtua akan lebih bisa menerima.
4. Dilakukan follow up atau tindak lanjut bersama guru-guru setelah
melakukan home visit.
5. Sekolah dapat melakukan evaluasi program home visit secara berkala,
untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program home visit.
6. Sekolah-sekolah lain untuk membentuk program home visit, dan
dilaksanakan dengan efektif. Karena program home visit sangat efektif
untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa dan efektif untuk
menanamankan karakter terhadap siswa. Karena guru dan orangtua dapat
bekerjasama, sehingga penanaman karakter tidak hanya dilakukan di
sekolah namun juga di rumah. Oleh karena itu, penulis juga menyarankan.
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C. Kata Penutup

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta
Alam yang telah memberikan segala nikmat berupa nikmat Iman, Islam, dan
nikmat sehat. Sehingga karena-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya
tulis ini. Dalam karya tulis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak
kekurangan, baik dalam hal penulisan, penyusunan, maupun pembahasannya.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna
memperbaiki pembuatan karya tulis selanjutnya.
Terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyelesaian karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat
bagi

pembaca

umumnya,

dan

terkhusus

bagi

penulis.

