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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan setelah menganalisis data-data 

yang telah dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara 

dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 di SDN 92 

Kendari dilakukan dengan memanfaatkan media menggunakan aplikasi 

whatsApp, kemudian proses pelaksanaan pembelajaran daring  dilakukan 

di rumah masing-masing peserta didik dimulai dari jam 07 pagi hingga 12 

siang, untuk evaluasi pembelajaran daring dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan dan pemahaman yang didapatkan selama 

pembelajaran daring. 

2. Bentuk kerja sama guru dan orang tua dalam menerapkan pembelajaran 

daring pada masa pandemi covid-19 dilakukan melalui komunikasi yang 

komprehensif dengan mendampingi siswa saat pelaksanaan pembelajaran 

daring, kemudian komunikasi antara guru dan orang tua melalui grup 

whatsApp maupun komunikasi secara langsung di sekolah dan bentuk 

kerja sama yang terakhir yaitu kunjungan guru ke rumah siswa. 

3. Kendala yang dialami oleh guru, orang tua dan siswa pada pelaksanaan 

pembelajaran daring dapat ditinjau kedalam beberapa tahap permasalahan 

antara lain, keterbatasan orang tua dan siswa dalam penggunaan aplikasi
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pembelajaran online, kemudian keterbatasan perangkat dan akses 

pembelajaran daring dan keterbatasan penguasaan kompetensi materi 

pelajaran. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, maka 

penulis memberikan beberapa saran sekaligus sebagai pertimbangan dari 

beberapa hal yang perlu menjadi catatan terkait dengan bentuk kerja sama 

guru dan orang tua dalam menerapkan pembelajaran daring pada masa 

pandemi yaitu yakni:  

1. Guru wali kelas 3 agar lebih mendalami dan meningkatkan lagi kerja 

sama dengan orang tua siswa, terutama berkomunikasi mengenai 

perkembangan anak selama pembelajaran daring di rumah dan 

memaksimalkan pertemuan yang diadakan di sekolah setiap hari sabtu. 

2. Orang tua siswa agar lebih memahami anaknya dengan meningkatkan 

waktu belajar anak di rumah serta perhatian dan kebutuhan yang perlukan 

anak. 

3. Orang tua siswa agar selalu memantau pelaksanaan pembelajaran daring 

di rumah agar selalu mengetahui perkembangan anak nya selama 

pembelajaran di rumah. 
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