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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1     Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

5.1.1 Proses pembelajaran yang dilakukan di SMPN 1 Kendari pada masa covid-19 

dilakukan dengan menggunakan kurikulum, media dan strategi yang berbeda. 

Kurikulum darurat mengharuskan pembelajaran di adakan dengan menggunakn 

pembelajaran daring seperti menggunakan media whatsapp dan Google 

Clasaroom. Selain itu, bagi para siswa yang mengalami kendala proses 

pembelajaran daring maka guru melakukan beberapa alternatif kegiatan yaitu visit 

Home (berkunjung kerumah) dan kegiatan posko Tugas. 

5.1.2 Pembelajaran Pendidikan Agama Islam daring selama masa Pandemi Covid-19 

memiliki dua kendala utama. Kendala yang pertama faktor internal yaitu 

psikologis berhubungan dengan kurang semangatnya para siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi secara langsung dan 

secara tatap muka. Faktor yang  kedua adalah keterbatasan kuota internet dan 

kualitas jaringan untuk memenuhi kegiatan pembelajaran daring. 

5.1.3 Kerjasama antara orang tua dan guru, guru dan orang tua serta antara siswa dan 

orang tua juga terjadi pada proses pembelajaran daring pada mata pelajaran PAI di 

SMPN 1 kendari. Bentuk dari kegiatan tersebut berupa Orang tua selalu 

memantau proses pembelajaran anaknya, Orang tua melakukan komunikasi intens 
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dengan guru Pendidikan Agama Islam, Guru melakukan kegiatan Visit Home 

(berkunjung kerumah), Guru membuat posko tugas. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer 

yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hal pertama yang menjadi 

Keteratasan pada penelitian ini adalah Pembelajaran yang sekarang telah 

dilakukan secara Semi ada hari dimana Pembelajaran secara tatap muka dan ada 

hari yang dilaksanakan secara daring sehingga Peneliti hanya bisa memperdalam 

wawancara dan observasi yang dilakukan secara Naturalistik, kedua adalah 

Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. 

Penelitian ini sangat bergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang 

tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. 

Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi 

sumber dan metode dilakukan dengan cara cros check data dengan fakta dari 

informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi 

metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam 

pengumpulan data yaitu metode wawancara mendalam dan observasi. 

5.3    Saran 

Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan dengan judul  

“Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi Covid-19 Survei di 

SMPN 1 Kendari”, maka ada beberapa saran yang penulis perlu sampaikan yaitu 

sebagai berikut: 
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5.3.1 Bagi sekolah diharapkan dapat selalu mempertahankan kinerja-kinerja guru yang 

sekarang, dan selalu memfasilitasi para pendidik dengan melakukan pelatihan 

seperti mengadakan pelatihan pengembangan strategi dan media pembelajaran. 

5.3.2 Guru diharapkan dapat mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran 

yang digunakan untuk memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran dan juga Guru diharapkan dapat membuat sesuatu yang inovatif 

agar siswa tidak mudah bosan ketika proses pembelajaran daring berlangsung. 

5.3.3 Siswa diharapkan lebih aktif dan bersemangat lagi ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung sehingga jika dari para siswanya selalu aktif dan bersemangat maka 

guru yang mengajarpun akan lebih bersemangat. Siswa sebaiknya lebih rajin 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tidak melalaikannya walaupun 

guru memantaunya secara jarak jauh, hal ini adalah sebagai bentuk tanggung 

jawab seorang murid terhadap tugas-tugasnya di sekolah. 


