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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang telah dihimpun dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) selama masa 

pandemi covid-19 di RA Al Balaghul Hidayah Desa Ngablak 

Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, lebih efektif dengan 

menerapkan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring), yaitu melalui 

tahapan perumusan tujuan pembelajaran yaitu memberikan hak belajar 

kepada peserta didik selama pandemi Covid-19 untuk belajar dari 

rumah, memantau performa peserta didik secara kontinue, memberikan 

kegiatan pemebelajaran yang lebih fleksible kepada peserta didik. 

2. Tingkat kepuasan orang tua dimasa pandemi covid-19 di RA Al 

Balaghul Hidayah Ngablak, Dander, Bojonegoro yaitu, merasa 

bersyukur, senang dan puas dengan adanya Pembelajaran Dalam 

Jaringan (Daring), anak-anak masih bisa tetap belajar berkreasi, 

berimajinasi tanpa harus keluar rumah dan bertatap muka. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan 

tersebut di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada 

pihak terkait, antara lain sebagai berikut: 

1. Guru  

Guru harus memiliki persiapan  yang  jelas mengenai materi yang 

akan dijadikan bahan pembelajaran kepada orang tua sehingga orang 

tuabisa menerapkan dan tidak dibingungkan dengan kegiatan bermain. 

Guru harus lebih memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan keluarga 

peserta didik dan mengambil jalan tengah.Guru selalu mengedukasi orang 

tua tentang pembelajaran anak usia dini adalah belajar sambil bermain, 

maka guru harus aktif dalam berkomunikasi dengan orangtua  tentang 

pendampingan  anak dalam setiap kegiatan. 

2. Orang tua  

Sebagai orangtua harus mampu  berperan  aktif  danterbuka 

melaporkan kepada guru mengenai informasi perkembangan anak selama 

dirumah. Orang tua harus melaporkan secara jujur melaporkan kepada 

guru dengan hasil belajar anak dirumah. Orang tua diharapkan dapat 

selalu memberikan edukasi kepada anak tentang masa darurat virus 

Covid-19 yang sedang mewabah. Meyakinkan anak tentang alasan anak 

tidak diperkenankan  berangkat kesekolah  dan  belajar  di rumah. 

Orangtua juga harus tetap semangat sebagai guru dirumah agar anak 

semakin semangat dalam melaksanakan kegiatan bermain dirumah. 
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3. Peneliti selanjutnya  

Menyadari banyak keterbatasan dan kekurangan dalam kegiatan 

penelitian ini, baik ditinjau dari fokus penelitian, waktu pengumpulan data, 

keterbatasan dalam teknik pengumpulan data, masih kurangnya 

pengetahuan dalam penganalisan data dan keterbatasan dalam membuat 

instrument penelitian, maka diharapkan adanya penelitian selanjutnya 

untuk lebih mengembangkan dan memperdalam kajian pada penelitian.  


