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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan, langkah kerja yang dilakukan oleh PKBM dalam 

menyelenggarakan program selama masa pandemic covid-19 sesuai dengan langkah-

langkah penyelenggaraan pembelajaran online di tingkat lembaga. Adapun langkah 

kerja yang dilaksanakan dalam lima tahapan yaitu: 1) Analisa potensi serta kebutuhan 

program yang menggunakan pembelajaran online; 2) Menetapkan program dengan 

pembelajaran online dalam visi misi lembaga; 3) Menetapkan komponen pembelajaran 

online dan stakeholder pendukung; 4) Melaksanakan program dengan pembelajaran 

online; 5) Mengevaluasi program. 

Selama PKBM menyelenggarakan program dengan pembelajaran online di masa 

pandemic covid-19, tidak terlepas dari faktor pendukung serta faktor penghambat 

pelaksanaan baik dari internal dan eksternal. 7 komponen sistem pendidikan non 

formal menjadi salah satu faktor keberhasilan program dengan pembelajaran online 

yang diselenggarakan oleh PKBM. Kendala yang paling utama dalam penyelenggaraan 

pembelajaran online  yaitu keterbatasan kuota yang dimiliki oleh warga belajar, hal 

tersebut dapat disiasati oleh lembaga dengan memilih platform pembelajaran online 

yang tidak menggunakan kuota yang besar.  

Penyelenggaraan pembelajaran online dapat dilaksanakan oleh lembaga PKBM 

apabila warga belajar memiliki keterampilan menggunakan komputer/smartphone, 

pemahaman terhadap teknologi pembelajaran online, kesiapan menerima materi 

pembelajaran melalui online dan sikap terhadap pembelajaran online. Selain itu, 

dengan mengetahui kesiapan warga belajar dalam mengikuti pembelajaran online, 

lembaga PKBM dapat membuat suatu kebijakan dan strategi untuk pengembangan 

pembelajaran online yang diselenggarakan oleh lembaganya. 
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5.2 Implikasi 

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk mengetahui penyelenggaraan program 

oleh PKBM Bina Mandiri Cipageran selama pandemic covid-19. Dengan penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi acuan bahwa PKBM Bina Mandiri Cipageran  dapat 

menyelenggarakan program dengan pembelajaran online sejalan dengan teori langkah-

langkah penyelenggaraan pembelajaran online di tingkat lembaga menurut para ahli. 

  

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat rekomendasi atau masukan terkait 

penyelenggaraan pembelajaran online di PKBM Bina Mandiri Cipageran, yaitu : 

 

5.3.1 Bagi Pengelola 

1. Peneliti merekomendasikan untuk para pengelola dapat memberikan pengertian 

dan pengetahuan kepada warga belajar, bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan 

kuota dari pemerintah apabila nomor handphone mereka tidak berganti ganti. 

2. Peneliti merekomendasikan untuk para pengelola untuk menjalin lebih banyak 

kemitraan untuk menunjang proses pembelajaran online dan pasca pembelajaran 

3. Peneliti merekomendasikan pengelola untuk melakukan wawancara ataupun 

menyebarkan kuesioner kepada warga belajar, agar mengetahui reaksi mereka 

terhadap pembelajaran online yang telah dilaksanakan, data yang didapatkan dapat 

digunakan untuk mengembangkan pembelajaran online yang akan dilaksanakan 

selanjutnya 

 

5.3.2 Bagi Tutor  

1. Peneliti merekomendasikan tutor untuk lebih sering melaksanakan pembelajaran 

online menggunakan learning management system dan aplikasi Video Conference, 

agar warga belajar 

2. Peneliti merekomendasikan tutor untuk lebih sering menggunakan LMS dan 

aplikasi Video Conference ketika pembelajaran, agar warga belajar dapat 
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beradaptasi dan terbiasa menggunakan aplikasi LMS dan aplikasi Video 

Conference 

 

5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat rekomendasi atau masukan terkait 

penyelenggaraan program di PKBM pada masa pandemic covid-19 di PKBM Bina 

Mandiri Cipageran. Kedepannya diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti terkait 

perkembangan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan program di PKBM pada masa 

setelah pandemic covid-19. 
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