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BAB V 

           PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Pembelajaran menggunakan Aplikasi Zoom dimasa pandemi Covid-19 di 

Sekolah Dasar Integral Luqman Al Hakim Bojonegoro yaitu merupakan 

kebijakan atau pilihan yang tepat untuk menyiasati pembelajaran tatap muka. 

KBM yang awalnya  fulldayakhirnya menyesuaikan dengan kondisiyang ada. 

Pengurangan jam pembelajaran juga dilakukan guna meminimalisir penyebaran 

virus sehingga siswa hanya dibebani 3 jam pembelajaran. Namun untuk 

mendukung terlaksananya pembelajaran tersebut ada banyak faktor yang harus 

dipersiapkan.  secara umum disamping kesiapan guru dan siswa juga media 

berupa  laptop maupun smartphone. Dan dengan media tersebut guru bisa lebih 

leluasa atau secara langsung menyampaikan materi kepada siswa sehingga 

siswa paham atas apa yang disampaikan. oleh guru dan tercapai tujuan 

pembelajaran pembelajaran yang diinginkan. 

2. Peran orang tua dalam pembelajaran online dimasa pandemi Covid-19 tentu 

sangatlah penting sama halnya dengan peran guru, di rumah siswa/anak menjadi 

tanggung jawab orang tuannya, termasuk dalam hal belajar. Orang tua 

sebaiknya bisa membantu siswa untuk belajar dengan baik selama di rumah. 

Karena orang tua adalah orang yang paling berperan dalam mendidik anak. 

Orang tua memiliki lebih banyak waktu dengan anak daripada guru. Orang tua 
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harus menjadikan diri mereka sebagai tauladan, pendidik dan pengajar untuk 

anaknya. Mengajarkan, menilai, mengevaluasi dan memberikan motivasi untuk 

anak, agarbisa mencapai apa yang diharapkan untuk anak. Untuk 

mempermudah penyampaian materi dari guru, orang tua mutlak harus memiliki  

pengetahuan. Agar ketika anak kurang paham dengan pembelajaran onlineorang 

tua serta merta bisa menjelaskan kepada anak.Disini Orang tua harus mampu 

mengarahkan anak sesuai kemampuan yang dimiliki serta memiliki banyak 

peran sekaligus diantaranya sebagai pendidik/guru, sebagai motivator, sebagai 

fasilitator dan pembimbing. 

B. SARAN 

Sesuaidari keseluruhan  penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas 

penulis akan menyampaikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut : 

1. Saran untuk orang tua 

a. Pada saat pembelajaran online orang tua diharapkan dapat membimbing 

anak sesuai kebutuhan anak pada saatbelajar online. 

b. Pada saat pembelajaran online orang tua diharapkan mampu memberikan 

sarana pada saat belajar darimg. 

c. Pada saat pembelajaran daring orang tua diharapkan dapat memberikan 

pendampingan serta dapat meluangkan waktu untuk membimbing anak. 

d. Pada saat pembelajaran daring orang tua diharapkan mampu memberikan 

motivasi kepada anak supaya selalu semangat saat pembelajarn online. 

2. Saran untuk guru 
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Diharapkan guru kelas mampu  memberikan pengawasan dan 

melakukan kerjasama dengan orang tua peserta didik dalam rangka 

membangun komunikasi yang baik,  agar pembelajaran online sesuai 

dengan tujuan yang  inginkan. 

3. Saran untuk siswa 

Diharapkan siswa tetapgiat belajar serta bisa mengikuti belajar online 

agar dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

 

 


