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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini, menyajikan hasil temuan penelitian dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari perumusan masalah dan memberikan saran  

serta  bagi pembaca/peneliti yang akan membahas tema fenomena seperti 

ini.. Ada   dua cara  penulisan  kesimpulan,  yakni  dengan  cara  butir  per  

butir  dan dengan uraian padat, Bab V terdiri dari: Kesimpulan dan Saran 

5.1 Simpulan. 

Kesimpulan adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, 

dimana hasil data-data penelitian ini yang akan dirangkum dan disajikan 

dibawah ini sebagai berikut: 

1. Gambaran plaksanaan belajar secara daring di masa pandemi covid- 

19 terhadap siswa  pada  umumnya  adalah  belajar  yang  dilakukan  

secara online atau  dalam  jaringan  yaitu  komunikasi  maupun  

pertemuan dengan menggunakan internet. Pada pelaksanaan  

pembelajaran daring di SMPN 44 Bandung berjalan sesuai standar 

Pendidikan yang diberlakukan. Guru dalam mengajar daring juga 

memanfaatkan media yang ada jadi pembelajaran tidak berkesan  

monoton pada penugasan saja. Sistem pembelajaran daring yang 

ditetapkan dari sekolah juga melalui beberapa pertimbangan dengan  

orang tua siswa. Guru juga selalu memberikan materi berupa video 

pembelajaran sehingga siswa akan tetap  belajar  meskipun  dirumah.  

Dan Orang tua siswa pun sebagian besar antusias  dan  mengusahakan 

agar tetap mendampingi anak dalam belajar di rumah. 

2. Faktor penghambat dan pendukung berjalannya proses pembelajaran 

daring selama pandemi  covid-19  ini  di  kelas  VII  hasilnya  3  

responden menyatakan bahwa pembelajaran daring dirasa tidak 

menyenangkan, mereka merasakan beberapa kendala seperti adanya 

gangguan sinyal pada saat pembelajaran berlangsung, kegiatan sosial 

dengan teman-temanya terhambat dan juga para guru yang belum 

menguasai teknologi/IT membuat siswa kesulitan memahami materi.
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Sedangkan 2  responden  lainya  menyatakan  bahwa  pembelajaran  

daring dirasa lebih menyenangkan, mereka merasakan bahwa 

pembelajaran daring lebih  efisien  untuk  dilaksanakan.  Peran  Orang  

tua  juga  salah  satu  menjadi  pendukung  untuk  siswa  supaya   

semangat dan termotivasi dalam belajar secara daring karena 

mendampingi anaknya belajar. Selain itu, didukung oleh pemerintah 

dalam bentuk kuota gratis tiap bulannya. 

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dampak  pembelajaran  daring  di 

masa pandemi Covid-19  terhadap  siswa  pada  mata  pelajaran  IPS  

dapat berjalan dengan baik dan berhasil walaupun belum sepenuhnya. 

Dampak pembelajaran daring yang menjadi sebuah keluhan atau 

problema bagi orang tua  siswa  adalah  mengenai  waktu,  karena 

sebagian besar wali siswa kelas VII sibuk  bekerja  sehingga  untuk  

proses pendampingan belajar anak sedikit terkendala, selain itu 

pembelajaran yang menuntut serba online membuat siswa malas  

membaca buku dan menulis  serta  kebutuhan  semakin  bertambah  

karena kuota internet harus tetap ada  untuk  sarana  berkomunikasi  

antara guru dengan  siswa.  Begitu  juga  dilihat  dari  tujuan  

pembelajaran IPS masih  belum  tercapai  sepenuhnya  karena 

kemampuan untuk berpikir kritis dan komunikasi nya  masih  rendah  

pada pembelajaran daring  akan  tetapi  keutamaan  pada  nilai  IPS  

seperti nilai sosialnya yang dimiliki siswa sangat baik. 

4. Berdasarkan hasil penelitian prestasi belajar siswa di SMPN 44 

Bandung pada masa pandemi Covid-19 terlihat sangat rendah dalam 

belajar terutama pada mata pelajaran IPS, dikemukakan siswa belum 

terbiasa dengan belajar secara mandiri dan teknologi. Jadi beberapa 

siswa dikelas VII-F dampak pembelajaran secara daring membuat 

prestasi belajarnya menurun dilihat dari nilai pengetahuan dalam 

mengerjakan tugas /ujian yang diberikan oleh guru. 

5.2 Saran  

Dalam hal ini penulis melihat bahwa dampak pembelajaran daring  

di masa pandemi covid-19 terhadap siswa sangat  dipengaruhi  oleh  peran  
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orang tua dirumah sebagai lingkungan belajar sekarang dan metode 

pembelajaran terutama  pada  mata  pelajaran  IPS.  Adapun  saran-saran  

yang  penulis   berikan untuk pembaca  agar  mudah  diperbaiki  kembali  

yakni  sebagai  berikut: 

1. Sebelum dilaksanakannya  pembelajaran  secara  daring  Langkah  

pertama yaitu persiapkan fasilitas pendukung terlebih dahulu. Tanpa 

persiapan yang baik akan mempengaruhi kualitas hasil belajarnya. 

Diadakannya evaluasi pelaksanaan pembelajaran  daring  dan  

memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada guru,  siswa  dan  orang  

tua, sehingga ketika belajar daring berlangsung dan  dirasa  kurang  

cocok, orang tua maupun siswa dapat memberi masukan kepada guru 

ataupun pihak sekolah agar secepatnya mengambil tindakan untuk 

perbaikan. 

2. Peran orang tua sangat penting bagi anak  karena  orangtua  adalah  

sumber belajar didalam keluarga maka sangat berpengaruh pada 

prestasi/pemahaman belajar siswa, sehingga perlu diusahakan bagi 

orangtua yang sibuk bekerja dapat meluangkan waktunya untuk bisa 

mendampingi anak dalam belajar. Interaksi dengan anak sangatlah 

berharga dan bermakna. Untuk itu luangkanlah waktunya demi masa 

depan anak juga yang menjadikan anak adalah kebanggaan kedua 

orangtua. Begitujuga pada peran guru  sebagai  tenaga  pendidik  

sekaligus sumber belajar  di  sekolah  sangat  penting  bagi  siswa  

maupun orangtua siswa melihat keterampilan berfikir dan motivasi  

belajar tinggi. Dengan demikian, dukungan dan Kerjasama dalam 

berkomunikasi dengan orangtua, guru  dan  sekolah  harus  terjalin  

dengan baik. 

3. Apapun metode pembelajaran yang dipilih, baik konvensional, luar 

jaringan, maupun dalam jaringan, masing-masing metode memiliki 

karakteristik sendiri sehingga guru perlu  lebih  bijak  dalam  memilih  

dan menerapkan metode pembelajaran agar siswa nyaman, semangat, 

meningkatkan motivasi belajarnya dan tidak membuat siswa menjadi 

jenuh serta bosan. 


