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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriprif dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di SDN Cipanengah CBM 

tentang dampak pandemi covid -19 bagi guru dalam menerapkan moda 

daring pada pembelajaran IPS di kelas IV sekolah dasar dapat diambil 

kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut : 

1. Gambaran dampak pandemi covid-19 dalam menerapkan pembelajaran 

moda daring khususnya pada pembelajaran IPS kelas IV di SDN 

Cipanengah CBM tetap berlangsung melalui pembelajaran via daring 

dengan dibantu oleh orang tua siswa di rumah. Terdapat dampak positif 

dan dampak negatif yang guru dapatkan selama menerapkan 

pembelajaran moda daring khususnya pada pembelajaran IPS di kelas IV 

SDN Cipanengah CBM. Dampak positif yang didapatkan yaitu 

pembelajaran yang dilakukan pada sistem daring tidak membutuhkan 

waktu yang lama, waktu pembelajaran yang lebih fleksibel, sumber 

pembelajaran yang mudah didapat dan tidak mengeluarkan tenaga lebih 

seperti pada pembelajaran moda tatap muka. Sedangkan dampak 

negatifnya yaitu pembelajaran tidak tersampaikan secara penuh dan tidak 

dapat melihat secara langsung proses belajar siswa sehingga 

menyebabkan proses penilaian tidak efektif. 

2. Terdapat berbagai kendala dan faktor penghambat yang dialami guru 

dalam penerapan pembelajaran daring di kelas IV SDN Cipanengah 

CBM. Kendala yang dialami guru diantaranya yaitu mengalami keraguan 

dalam menilai hasil tugas siswa karena tidak yakin siswa mengerjakan 

tugasnya secara mandiri. Hal ini  menyebabkan sulitnya menentukan 

peringkat siswa di akhir masa pembelajaran. Adapun faktor penghambat 

yang dialami guru yaitu kuota internet orang tua siswa yang habis, orang 

tua yang sibuk dan handphone yang selalu dibawa orang tua 
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menyebabkan siswa menjadi tertinggal informasi dan terlambat 

mengumpulkan tugas. Sedangkan secara spesifik kendala dalam mata 

pelajaran IPS yaitu terletak pada penyampaian materi yang berdasar pada 

gambar, hal ini menyebabkan siswa sulit untuk menyimpulkan materi 

yang sedang dipelajari. Adapun kendala lain yaitu  alat peraga yang sulit 

ditemukan di rumah. Selain itu, ada pula kendala berupa perbedaan 

persepsi guru dan orangtua dalam memberi pengarahan kepada siswa 

mengenai materi yang sedang dipelajari. Hal ini dapat menyebabkan 

melencengnya hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target pencapaian 

pembelajaran.  

3. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi kendala dan faktor 

penghambat agar pembelajaran dapat terus berlangsung dengan baik. 

Upaya tersebut diantaranya memberikan kelonggaran waktu dalam 

pengumpulan tugas sehingga semua siswa dapat mengumpulkan tugas 

untuk mengatasi kendala kuota internet orang tua siswa yang habis, orang 

tua yang sibuk dan handphone yang selalu dibawa orang tua. Selanjutnya 

upaya mengatasi kendala penyampaian materi gambar yang 

menyebabkan siswa sulit untuk menyimpulkan materi dapat diatasi oleh 

persiapan ringkasan materi yang dibuat oleh guru sehingga materi dapat 

lebih dimengerti oleh siswa. Untuk kendala keterbatasan alat peraga dan 

alat praktek dapat diatasi dengan cara menyederhanakan pembelajaran 

sehingga alat peraga dan alat praktek yang digunakan pun dapat 

menggunakan barang-barang yang dimiliki semua orangtua siswa 

dirumah. Sedangkan untuk mengatasi kendala perbedaan persepsi guru 

dan orang tua dalam memberi pengarahan kepada siswa dapat diatasi 

dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran dan target pencapaian 

kepada orang tua siswa agar pengarahan yang diberikan orang tua tepat 

sasaran. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan 

yang belum terpecahkan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran. 

Saran tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rekomendasi 

untuk perbaikan teknologi moda daring yang dinilai masih kurang 

maksimal. 

2. Bagi guru, dapat memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan 

perbaikan faktor penghambat sebagai dampak negatif dalam 

pembelajaran moda daring sebagai tindakan antisipasi. 

3. Bagi siswa, dapat diberikan penyesuaian dan motivasi yang membangun 

dalam belajar moda daring sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan dapat mengembangkan potensi belajar. sehingga target 

pencapaian dapat tercapai dengan maksimal. 

4. Bagi penulis yang akan datang semoga hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan dalam penyusunan desain penelitian selanjutnya yang 

relevan dan lebih variatif. 

  

  

 


