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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneli lakukan, maka dapat 

diambil kesimpuan bahwa proses pembelajaran pada masa pandemi covid-19 

yang ada di SD Negeri 1 Raraa sebagai berikut: 

1. Dalam proses pembelajaran pada masa pandemi kepala sekolah di SD 

Negeri 1 Raraa telah melaksanakan kebijakan yang diterapkan oleh 

pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara daring. Dan 

pembelajaran daring tersebut sudah dilakukan akan tetapi belum efektif , 

dari hasil penelitian menemukan beberapa kendala seperti kurangnya akses 

jaringan internet.  

2. Masih terdapat persoaalan dalam proses pembelajara secara daring di SD 

Negeri 1 Raraa baik yang dialami oleh siswa, guru, maupun orang tua. 

Dan dari hasil penelitian ini masalah  yang dihadapi oleh guru, dan orang 

tua  disini adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh guru 

maupun orang tua sehingga akibatnya Siswa lebih banyak bermain dari 

pada belajar, tidak fokus terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru 

pada saat pembelajaran secara daring sehingga siswa kurang paham akan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru, belum lagi  keterbatasan waktu 

belajar, tugas online, jaringan internet terbatas dan paket kuota terbat, dan 

tidak memilikin sehingga siswa malas untuk belajar. Pemasalahan dari 

orang tua, orang tua merasa terbebani akan tugas yang diberikan dari 

sekolah  dan banyak orang tua yang masih bingung untuk menggunakan 
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handphone, kurangnya waktu untuk menemani anak belajar sehingga tugas 

anak menumpuk. Sedangkan masalah dari guru  yaitu merasa kurang siap 

akan adanya pembelajaran secara daring karena untuk sistem 

pembelajarannya masih harus ditata kembali, belum ada bekal pelatihan 

kepada guru untuk proses pembelajaran secara  daring.  

3. Pihak kepala sekolah sudah mengupayakan untuk terjadinya pembelajaran 

secara daring namun hal tersebut belum efektif. Menurut hasil penelitian 

ini disebabkan oleh adanaya koneksi jaringan internet yang kurang 

memadai dan masalah dari guru dan siswa ataupun orang tua yang kurang 

siap akan adanya pembelajaran secara daring  

5.2. Saran   

1. Dengan keterbatasan koneksi jaringan internet yang kurang memadai,  

disini pemerintah harus bisa menyediakan, memfasilitasi ketersediaan 

jaringan internet yang bisa diakses oleh semua orang.  

2. guru atau pihak sekolah harus bisa memberikan pemahaman kepada 

siswa ataupun orang tua siswa agar masalah-masalah yang terdapat pada 

proses pembelajaran secara daring dapat diatasi, bukan cuma itu pihak 

memerintah harus dapat membantu memfasilitasi ketersediaan koneksi 

jaringan yang kurang memadai, memberikan kuota paket kepada siswa 

dan memfasilitasi akan alat komunikasi ataupun alat untuk melakukan 

pembelajaran secara online seperti memfasilitasi handphone android bagi 

siswa.  

3. Pihak pemerintah ataupun kepala sekolah bisa bekerja sama untuk 

mencarikan jalan keluar dari sebuah masalah pada proses pembelajaran 
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yang dilakukan secara online ataupun daring yaitu seperti pemerintah dan 

pihak sekolah dapat mengarahkan atau membantu siswa ,guru  ataupun 

orang tua yang kurang siap akan adanya pembelajaran yang dilakukan 

secara online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


