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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan 

dalam bab sebelumnya mengenai dampak pembelajaran IPS jarak jauh terhadap 

pola belajar siswa di SMPN 43 Bandung maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran IPS jarak jauh di SMPN 43 Bandung telah sesuai 

dengan kriteria dan tujuan dari pembelajaran jarak jauh dengan mengikuti 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan melakukan persiapan 

program pembelajaran IPS jarak jauh berdasarkan kurikulum dalam 

Keputusan Balitbang Nomor 018/H/KR/2020 tanggal 5 Agustus 2020 

tentang Kompetensi Inti & Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 

2013 pada PAUD, Diknas, dan Dikmen Berbentuk Sekolah Menengah Atas 

Untuk Kondisi Khusus dan Pedoman Pembelajaran Jarak Jauh dalam 

pembuatan Silabus dan RPP yang akan digunakan. Pelaksanaan 

pembelajaran IPS jarak jauh di SMPN 43 Bandung dapat terlaksana dengan 

baik dengan memanfaatkan media pembelajaran digital seperti Google 

Classroom dan WhatsApp dimana guru berperan sebagai fasilitator. Faktor 

pendukung yang membuat pembelajaran IPS jarak jauh di SMPN 43 

Bandung dapat berjalan lancar adalah adanya kebijakan sekolah, fasilitas 

dan bantuan kuota yang diberikan pemerintah bagi guru maupun siswa. 

Sedangkan faktor penghambat yang membuat pelaksanaan pembelajaran 

IPS jarak jauh mengalami kendala adalah kekurangan sarana yang dimiliki 

siswa dan kurangnya dorongan dari orang tua. Namun demikian sekolah 

telah memberikan solusi untuk masalah tersebut dengan melakukan 

komunikasi antara siswa, orang tua siswa, guru dan wali kelas guna 

mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi siswa selama 

melaksanakan pembelajaran IPS jarak jauh di rumah.  

2. Perubahan pola belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran IPS jarak 

jauh dari hasil penelitian terlihat dari beberapa perubahan sebagai berikut: 
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a. Perubahan dalam persiapan sarana belajar. Selama mengikuti 

pembelajaran IPS jarak jauh persiapan sarana yang dibutuhkan siswa 

memiliki perbedaan dengan persiapan yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran konvensional yaitu siswa memerlukan adanya gawai baik 

itu laptop atau ponsel yang terhubung ke internet untuk melakukan 

interaksi dengan guru dan siswa lainnya, serta mengakses segala bentuk 

kegiatan pembelajaran.  

b. Penggunaan media digital dalam berbagai bentuk kegiatan belajar 

siswa seperti dalam mengikuti pembelajaran, memahami materi, 

komunikasi dalam belajar kelompok dan kegiatannya dalam mengikuti 

ulangan. 

c. Perubahan pada gaya belajar siswa ke visual. Hal ini dibuktikan dari 

hasil penelitian bahwa cara siswa memahami materi adalah dengan 

membaca modul dan materi yang diberikan guru dengan demikian 

adanya peralihan gaya belajar siswa yang cenderung pada gaya belajar 

visual. 

d. Pola belajar yang cenderung mandiri. Seperti yang dijelaskan oleh 

Dogme bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang 

menekankan pada cara belajar mandiri (self study) (Munir, 2009:23). 

Maka selama melaksanakan pembelajaran IPS jarak jauh pola belajar 

siswa dalam mengikuti pembelajaran tentunya akan berubah pada pola 

belajar mandiri dimana guru berperan sebagai fasilitator yang 

membimbing siswa untuk belajar secara mandiri. 

e. Perubahan dalam kesiapan mental dan moral siswa. Perubahan mental 

dan moral yang negatif membuat timbulnya rasa malas, partisipasi 

siswa yang tidak terlalu aktif, kurangnya kedisiplinan dan tanggung 

jawab siswa. Sedangkan perubahan mental dan moral yang positif 

membuat siswa belajar untuk lebih mandiri dalam menjalankan setiap 

tugasnya sebagai siswa. 

3. Upaya untuk menghadapi perubahan pola belajar siswa dilakukan dengan 

membangun komunikasi yang baik antara guru, wali kelas, siswa dan orang 

tua siswa ketika mendapatkan suatu masalah atau kendala dalam 
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melaksanakan pembelajaran IPS jarak jauh. Mempersiapkan diri dan 

mengkondisikan sarana yang diperlukan serpeti ponsel atau laptop, kuota 

internet, memastikan jaringan dalam keadaan yang baik, dan mengatasi 

segala bentuk gangguan teknis lainnya menjadi upaya yang dapat dilakukan 

mengingat pembelajaran IPS jarak jauh lebih banyak memanfaatkan media 

pembelajaran digital dalam pelaksanaannya. Pengaturan program 

pembelajaran IPS jarak jauh juga dilakukan sekolah dapat terus mengawasi 

kegiatan belajar siswa berjalan dengan baik dan lancar.  

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian berikut ini beberapa 

implikasi yang dianggap memiliki kaitan dengan penelitian ini, antara lain:  

1. Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran IPS Jarak Jauh di SMPN 43 

Bandung masih memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya terutama 

pada keterbatasan sarana yang dimiliki siswa, maka dari itu dengan penelitian 

ini dapat memberikan implikasi bahwa sekolah perlu memberikan perhatian 

penuh pada masalah yang dihadapi siswa dan mencarikan solusi terbaik agar 

siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan semestinya. 

2. Adanya perubahan pola belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran IPS 

jarak jauh membuat beberapa aspek-aspek pola belajar tidak terlaksana atau 

tidak dilaksanakan oleh siswa karena kurangnya pengawasan guru. Dengan 

demikian perlu adanya perancangan pembelajaran yang lebih efektif dalam 

pengawasan kegiatan belajar siswa selama melaksanakan pembelajaran IPS 

jarak jauh. 

3. Upaya menghadapi perubahan pola belajar siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran IPS jarak jauh dilakukan baik oleh pihak SMPN 43 Bandung  

maupun siswa. Upaya yang dilakukan sekolah dalam bentuk strategi 

pembelajaran yang diterapkan dengan memanfaatkan kombinasi kegiatan 

pembelajaran daring dan tatap maya diharapkan dapat terus dikembangkan dan 

menjadi solusi dalam menjaga kegiatan belajar siswa tetap terlaksana dengan 

baik. 

 



141 
Nur Fadilah, 2022 
ANALISIS DAMPAK PEMBELAJARAN IPS JARAK JAUH TERHADAP PERUBAHAN POLA BELAJAR 
SISWA DI SMPN 43 BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | Respository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran diberikan untuk berbagai pihak 

berikut: 

1. Bagi guru diharapkan dapat terus mempelajari berbagai jenis media 

pembelajaran digital lainnya untuk meningkatkan keterampilan dalam 

penggunaan teknologi terutama dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan 

secara jarak jauh karena media digital memiliki peran penting dalam 

pelaksanaannya. 

2. Bagi siswa, diharapkan dapat tetap melaksanakan kegiatan belajarnya dengan 

optimal walaupun di rumah dan dapat lebih mempersiapkan diri dalam  

mengikuti pembelajaran IPS yang dilaksanakan secara jarak jauh. 

3. Bagi pihak sekolah diharapkan dapat terus mengembangkan program 

pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif dalam pengawasan pola belajar siswa 

agar pembelajaran tetap berlangsung dengan semestinya. Hendaknya sekolah 

melakukan penyuluhan bersama orang tua siswa mengenai pentingnya 

dukungan mental bagi anak agar tidak meninggalkan kewajibannya belajar 

walaupun di rumah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti perubahan pola belajar yang 

lebih khusus untuk siswa dengan prestasi tinggi atau rendah atau siswa dengan 

ekonomi rendah. Peneliti juga bisa melakukan penelitian untuk melihat dampak 

pembelajaran IPS jarak jauh ini pada tingkat kedisiplinan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 


