
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  tentang problematika 

pembelajaran daring pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam kelas VIII pada 

masa pandemi COVID-19 di MTs Negeri 1 Konawe Selatan yang terkumpul melalui 

observasi, dokumentasi, dan wawancara dalam penelitian ini, secara garis besar dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Pelaksanaan pembelajaran daring di Mts Negeri 1 Konawe Selatan     pada 

masa pandemi COVID-19 sudah berjalan dengan baik karena guru 

memberikan penugasan dan pemberian materi selama proses pembelajaran 

daring melalui android dengan memanfaatkan masing-masing grup 

Whatshaap kelas VIII. 

5.1.2. Problematika yang muncul dalam pembelajran daring di MTs Negeri    1 

Konawe Selatan pada masa pandemi Covid-19adalah sebagai berikut: 

 Pertama, masalah kompetensi guru 

Kedua, masalah sarana dan prasarana,  

Ketiga, masalah tingkat pemahaman peserta didik 

Keempat, masalah kurangnya kerjasama antara orang tua dan siswa. 

 



5.1.3 Solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan    pembelajaran 

daring di MTs Negeri 1 Konawe Selatan pada masa pandemi COVID-19, 

pertama,guru bisa mengikuti seminar atau pelatihan tentang teknologi 

infomasi dan belajar pada teman-teman yang mengerti dengan teknologi 

informasi. Kedua, terkendalanya sarana dan prasarana seperti perangkat dan 

fasilitas pembelajaran, guru dan orang tua mengadakan kerjasama dengan  

cara memphotocopy materi atau LKS yang diberikan agar siswa tetap belajar. 

Ketiga, dengan pemahaman peserta didik yang berbeda-beda yaitu dengan 

cara memberi bimbingan  dan tak lupa pula memberikan semangat dan 

motivasi agar tetap mengikuti proses pembelajaran. keempat, kurangnya 

kerjasama antara orang tua dan siswa solusinya disini yaitu dengan cara 

memberikan pengertian tentang pentingnya kerjasama antara orang tua 

dalam mengawasi anak-anaknya belajar di rumah.  

5.2. Limitasi  

 Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan. 

Namun hanya satu hal yang benar-benar menjadi kendala utama dalam penelitian ini. 

Penelitian ini diajukan pada bulan Maret 2021, tanpa disangka sebelumnya, di saat 

yang bersamaan pandemi COVID-19 sedang melanda seluruh daerah indonesia. 

Semua sekolah melakukan proses pembelajaran dari rumah masing-masing termasuk 

MTs Negeri 1 Konawe Selatan, tanpa batas yang di tentukan. Hal ini menyulitkan 

peneliti untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan guna menyelesaikan 

penelitian ini. 



5.3. Rekomendasi 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas maka peneliti 

mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

5.3.1 Kepala sekolah hendaknya memberikan penyuluhan atau mengadakan 

pertemuan terhadap wali murid tentang pentingnya Android dan Paket atau 

kuota belajar yan berguna untuk membantu jalannya proses pembelajaran. dan  

kepala sekolah juga megadakan pertemuan kepada wali murid tentang kerjasa 

saama antara anak-anak dan orang tua pada saat belajar dari rumah agar 

membantu anak-anak  termotivasi dan semangat dalam belajar walaupun 

hanya belajar dari rumah.  

5.3.2 Kepada guru lebih meningkatkan lagi dalam mengoperasionalkan media 

berbasis tekonolgi, dan guru hendakanya mengembangkan lagi metode-metode 

pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 agar proses pembelajaran 

tidak terlihat membosankan.Guru juga memahami karaktersitik peseerta didik 

sehingga mempermudah proses pembelajaran daring. 

5.3.3 Kepada para siswa, peneliti menyarankan agar tetap belajar meskipun dari 

rumah dan tidak banyak bermain dengan teman-temannya.  

5.3.4 Kepada peneliti lain diharapkan  agar penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 

melakukan peneletian lebih lanjut tentang problematika pembelajaran daring 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VIII pada masa pandemi 

COVID-19 di Mts Negeri 1 Konawe Selatan. 


