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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kondisi pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 5 Ranomeeto ditengah situasi 

pandemi covid-19 saat ini, menjadi alasan diterapkannya pembelajaran jarak jauh 

sebagai alternatif. Siswa dan guru dituntut untuk mampu menggunakan aplikasi 

whatsapp agar pelaksanaan pembelajaran tetap berlangsung. Namun, tentu saja 

terdapat kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah 

kesulitan sinyal, kuota serta adanya keluhan dari wali murid yang merasa 

pembelajaran melalui aplikasi whatsapp ini masih kurang efektif dikarenakan  

siswa cepat merasa bosan dengan media pembelajaran yang tidak bervariasi. 

Metode pembelajaran jarak jauh berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

siswa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan SPSS 23 diperoleh 

nilai Fhitung 7,440 dan Thitung 8,818  sedangkan nilai sig 0,000 <0,05 maka dari itu 

hipotesis diterima, artinya variabel metode pembelajaran jarak jauh (X) 

berpenngaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar (Y). Hal ini juga 

dibuktikan dengan pengujian hipotesis regresi linear sederhana yang menunjukkan 

bahwa nilai t hitung > t tabel yakni 8,818 > 2,024.  Maka dijelaskan bahwa 

pembelajaran Jarak Jauh berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar peserta 

didik di SD Negeri 5 Ranomeeto. Setelah diakumulasikan data variabel metode 

pembelajaran jarak jauh didapatkan rata-rata persentase yaitu 90% dan variabel 

hasil belajar 84,87%. 
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5.2 Saran 

1. Diharapkan agar siswa lebih meningkatkan hasil belajar meskipun melalui 

pembelajaran jarak jauh. 

2. Kepada guru agar lebih memperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran 

agar siswa tidak merasa jenuh dan bosa selama mengikuti pembelajaran jarak 

jauh 

3. Kepada mahasiswa, akademis, serta peneliti selanjutnya direkomendasikan 

untuk melanjutkan topik penelitiam ini terlebih jika menyangkut tentang 

pembelajaran jarak jauh. 

 

5.2 Limitasi 

Dalam penelitian ini tentu terdapat keterbatasan yang perlu disampaikan 

diantaranya adalah, dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

siswa kelas V sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah 

yang lebih luas. Kemudian metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan 

dalam penelitian ini hanya bersifat sementara atau menjadi jalan alternatif dimasa 

pandemi covid 19, sehingga tidak dapat diketahui untuk kedepannya apakah 

metode ini tetap akan diterapkan atau tidak.  

 

 

 

 

 


