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1. Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara dengan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah masing-masing 

mengenai ketermapilan bernyanyi pupuh sunda di kelas 2, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Proses kegiatan pembelajaran Bahasa Sunda khususnya materi pupuh di SDN 

1 Mangkalaya kelas 5, siswa masih kurang memahami pembelajaran Bahasa 

Sunda dalam materi pupuh. Hal ini disebabkan oleh kurang antusiasnya siswa 

dalam mengikuti pembelajaran pupuh dan merasa asing dengan materi pupuh. 

Dan yang menjadi penyebab lain ialah kurangnya kemampuan dan referensi 

guru dalam tentang pupuh. Upaya dalam mengatasi siswa kurang paham 

dalam pembelajaran Bahasa Sunda khusunya pupuh dengan mengenalkan 

siswa lebih dini dengan pupuh dan guru mencari referensi lebih banyak lagi 

dan mendalami kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Sunda khususnya materi pupuh. 

2. Berbagai kendala yang dialami dalam menggunakan pembelajaran daring 

melalui whatsaap yaitu yang pertama adalah tergantung jaringan internet, jika 

jaringan internet terganggu atau tidak stabil kegiatan pembelajaran daring 

(dalam jaringan) tidak akan terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu Hp non 

android mengakibatkan sebagian siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran 

daring (dala jaringan) dan akan tertinggal pada setiap materi yang sudah di 

jelaskan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu tidak mempunyai kuota internet, 

yang dimana tidak semua orangtua siswa mampu untuk memfasilitasi 

anaknya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring (dalam jaringan) 

karena terhambatnya faktor ekonomi. Oleh karena itu, beberapa kendala ini 

akan menghambat proses kegiatan pembelajaran daring (dalam jaringan) 

sehingga pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik dan efektif. 
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2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang 

belum terpecahkan , sehingga penulis mengajukan bebetapa saran. Saran 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Guru agar lebih mendalami dalam setiap materi dan menyiapkan dan 

memperbanyak referensi-referensi yang dapat membuat siswa menjadi lebih 

antusias dalam mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. 

2. Siswa diberikan motivasi untuk mampu mengikuti pembelajaran daring 

(dalam jaringan) yang dapat menjadikan siswa agar lebih fokus dalam 

mengikuti pembelajaran, sehingga siswa akan lebih cepat memahami setiap 

materi yang diberikan oleh gurunya. 

3. Penulis yang akan datang semoga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dalam penyusunan desain penelitian kualitatif deskriptif 

selanjutnya yang lebih relevan dan lebih variatif lagi. 


