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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang telah 

dilakukan mengenai kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran secara 

blended learning di SMP Negeri 2 Lakbok Kabupaten Ciamis di era new normal 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran secara blended 

learning di SMP Negeri 2 Lakbok Kabupaten Ciamis di era new normal 

berada pada kategori siap, tetapi membutuhkan sedikit peningkatan. Hal 

yang masih diperlukan peningkatan adalah penambahan sesi 

pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan pernyataan kepala sekolah yang 

menyatakan bahwa guru telah siap melaksanakan pembelajaran secara 

blended learning.  

2. Kesiapan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran secara 

blended learning di SMP Negeri 2 Lakbok Kabupaten Ciamis di era 

new normal berada pada kategori siap, tetapi membutuhkan sedikit 

peningkatan. Hal yang masih diperlukan peningkatan adalah media 

pembelajaran dan akses internet.  

3. Kesiapan dukungan infrastruktur sekolah dalam mendukung 

pelaksanaan pembelajaran secara blended learning di SMP Negeri 2 

Lakbok Kabupaten Ciamis di era new normal berada pada kategori siap, 

tetapi membutuhkan sedikit peningkatan. Hal yang masih diperlukan 

peningkatan adalah kesiapan ruangan sekolah. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil wawancara bersama Kepala Sekolah yang 

menyatakan bahwa sekolah belum memiliki fasilitas yang cukup pada 

ruangan komputer. 

4. Kesiapan dukungan manajemen sekolah dalam mendukung pelaksanaan 

pembelajaran secara blended learning di SMP Negeri 2 Lakbok 

Kabupaten Ciamis di era new normal berada pada kategori siap, tetapi 

membutuhkan sedikit peningkatan. Hal yang masih diperlukan 
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peningkatan adalah anggaran internal. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pernyataan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa dukungan 

manajemen telah pembelajaran secara blended learning.  

5. Kesiapan media pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan 

pembelajaran secara blended learning di SMP Negeri 2 Lakbok 

Kabupaten Ciamis di era new normal berada pada kategori siap, tetapi 

membutuhkan sedikit peningkatan.  Hal yang masih diperlukan 

peningkatan adalah ketersediaan perpustakaan digital. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan pernyataan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa 

sekolah belum memiliki perpustakaan digital. 

 

5.2 Implikasi 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu 

menambah informasi dan acuan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran secara 

blended learning di era new normal. Sehingga, dengan adanya hasil penelitian ini 

membantu sekolah dalam mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran secara blended learning, dengan demikian memperkecil adanya 

hambatan yang akan datang.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kesiapan 

sekolah dalam melaksanakan pembelajaran secara blended learning di SMP Negeri 

2 Lakbok Kabupaten Ciamis di era new normal. Maka penelitian memberikan saran 

diantaranya: 

1. Bagi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Bagi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih 

luas kepada sekolah-sekolah terkait dengan pembelajaran blended 

learning.  

2. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, diharapkan untuk lebih memperhatikan sumber 

belajar bagi peserta didik. Khususnya, sumber belajar berbasis digital 
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yang masih belum mendukung pembelajaran secara blended learning. 

Hal ini guna mempermudah siswa dalam melaksanakan pembelajaran.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

referensi dalam menganalisis kesiapan sekolah dalam melaksanakan 

pembelajaran secara blended learning di era new normal. 

 


