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           BAB V 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan sebagai judul “ Peran Orang Tua 

Dalam Pembelajaran Online Pada Pembelajaran Tematik Terhadap Pencapaian 

Kriteria Ketuntasan Minimal Pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa peran orang tua dalam pembelajaran Online di UPTD Sekolah 

Dasar Negeri 1 Cipaisan Purwakarta dalam kategori cukup baik meskipun 

terdapat beberapa kendala yang dialami para orang tua dalam membimbing 

pembelajaran secara Online, berikut kesimpulan peran orang tua dalam 

pembelajaran Online pada pembelajaran tematik terhadap pencapaian kriteria 

ketuntasan minimal :  

1) Peran orang tua dalam pembelajaran Online yang pertama yaitu orang tua  

sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai kebutuhan anak yaitu sarana 

dan media pembelajaran yang menunjang pembelajaran berlangsung seperti 

smartphone, menyediakan akses internet, dan memberikan suasana serta 

tempat belajar yang nyaman bagi anak. Kedua, orang tua sebagai pendamping 

belajar, orang tua harus bisa menyempatkan waktu untuk mendampingi serta 

menemani anak ketika kegiatan pembelajaran Online dikarenakan tidak 

adanya kehadiran guru selama pembelajaran Online berlangsung. Ketiga, 

orang tua sebagai pendidk dan pembimbing, yaitu orang tua melaksanakan 

peran ganda dikarenakan pembelajaran Online yang dilakukan sepenuhnya di 

rumah yaiu menjadi orang tua sekaligus menjadi guru ketika anak 

menghadapi kesulitan untuk memahami pembelajaran yang sedang 

dijalaninya. Kemudian yang terakhir peran orang tua sebagai motivator, yaitu 

orang tua harus memberikan arahan serta dukungan semangat, serta reward 

kepada anak dalam memberikan apresiasi agar minat belajar anak semakin 

tinggi. 
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2) Kendala yang dihadapi oleh orang tua selama pembelajaran Online yaitu, 

banyak orang tua yang mengalami kesulitan untuk mengatur emosionalnya 

dikarenakan tingkat motivasi belajar anak ketika di rumah sangatlah rendah, 

minimnya tingkat pemahaman orang tua terhadap materi pembelajaran 

tematik menjadikan orang tua harus memahami serta belajar kembali agar 

dapat menjelaskan materi yang bermakna terhadap anaknya, lalu terdapat 

faktor ekonomi yang membuat pembelajaran Online terhambat 

keberlangsungannya karena dalam pembelajaran Online harus mempunyai 

akses internet setiap harinya sedangkan kebutuhan masing-masing orang tua 

cukup beragam ada yang mampu dan tidak mampu dan menjadikan orang tua 

harus lebih bekerja keras dan harus pintar-pintar dalam mengelola 

perekonomian mereka. Lalu yang terakhir yaitu jenis pekerjaan para orang tua 

yang cukup beragam, tentu dengan latar belakang pekerjaan orang tua yang 

lebih banyak kurang memperhatikan waktu belajar anak. Kesibukan para 

orang tua menjadi kendala yang cukup umum dan menjadi kendala dalam 

memberikan pendampingan ketika anak belajar Online. 

3) Solusi dalam menghadapi kendala-kendala selama pembelajaran Online 

berlangsung yaitu para orang tua harus lebih sabar dan telaten dalam 

memberikan suatu bimbingan kepada anak, orang tua harus selalu memotivasi 

anak, rajin memperhatikan waktu belajar anak, menjalin komunikasi yang 

baik dengan guru dan anak, memberikan suasana belajar yang nyaman kepada 

anak dan orang tua harus dapat meluangkan waktu untuk melakukan 

pendekatan lebih kepada anak. 

4) KKM pada pembelajaran Tematik siswa di kelas IV UPTD SD Negeri 1 

Cipaisan tahun ajaran 2021/2022 yaitu 70. KKM ini ditentukan melalui rapat 

bersama guru dan hasilnya disepati bersama. Pencapaian nilai tematik siswa 

kelas IV merupakan penggabungan dari nilai harian, dan nilai praktek anak 

dan menunjukkan bahwa pembelajaran Online siswa kelas IV UPTD SD 

Negeri 1 Cipaisan dapat melampaui target dimana banyak siswa yang 

mencapai KKM. 
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5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka implikasi dari penelitian ini ialah jika 

peran orang tua dapat maksimal dilakukan tentu akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar dari setiap peserta didik terlebih dalam pembelajaran tematik. Penelitian 

ini juga dapat menjadi inspirasi bagi guru terutama orang tua agar dapat bekerja 

sama dalam melakukan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring agar 

dapat tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik dan siswa dapat belajar 

dengan prestasi yang memuaskan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas maka terdapat 

beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu: 

1) Bagi Orang Tua  

orang tua diharapkan dapat memberikan fasilitas belajar sesuai dengan 

kebutuhan anak, membimbing serta mendampingi anak ketika pembelajaran 

Online berlangsung dan harus slalu memberikan dukungan serta motivasi 

terhadap anak  agar anak dapat meningkatkan kualitas serta motivasi 

belajarnya  

2) Bagi Guru 

Guru kelas diharapkan dapat lebih memantau kembali dan melakukan 

kerjasama bersama orang tua, dan tidak bosannya memberikan arahan kepada 

orang tua agar pembelajaran dapat tercapai meskipun dilaksanakan secara 

Online. 

3) Bagi Siswa  

Siswa diharapkan mempunyai semangat yang tinggi dan mampu 

mengikuti pembelajaran Online dengan baik agar tetap dapat mencapai hasil 

belajar sesuai dengan yang diinginkan. 
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