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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa :  

1. Proses pembelajaran luring pada masa pandemic covid-19 di SDN 

Ujung Tibu Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una  

pelaksanaanya belum efektiv karena siswa belum mencapai ketuntasan 

belajar atau belum menguasai sepenuhnya materi dan tugas yang di 

berikan oleh guru misalnya siswa yang tidak naik kelas di karenakan 

tidak paham akan materi dan tugas yang di berikan oleh guru, 

timbulnya rasa malas dan terlalu banyak bermain di rumah sehingga 

materi kurang dipahami dan tugas yang diberikan tidak di kerjakan 

tepat waktu. Siswa juga belum mencapai keefektivan aktivitasnya 

yaitu dimana waktu belajar lebih banyak di gunakan untuk bermain 

daripada belajar dan mengerjakan tugas. Kemampuan guru dalam 

memberikan  motivasi belajar di masa pandemi covid-19 cukup baik 

karena mereka sebagai guru terus berusaha dalam memberikan 

pembelajaran dengan mengumpulkan tugas siswa siswi di masing-

masing rumah mereka agar siswa dan siswi mendapat nilai yang bagus 

guru juga terus memantau dan mengawasi di setiap hari sekolah , 

dalam kegiatan proses pembelajaran luring yang di lakukan dirumah 
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sebagian siswa mengerjakan tugas tepat waktu sebagianya lagi tidak 

mengerjakan tugas tidak tepat waktu.  

2. Faktor -  faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran luring di 

mana pandemic covid-19 yaitu waktu dimana kurangnya kedisiplinan 

siswa-siswi dalam mengerjakan tugas, pentingnya disiplin waktu 

membuat kita mampu mengembangkan pribadi yang dapat 

mengendalikan diri dengan baik. Kuranganya sarana prasarana yang 

membuat kegiatan proses pembelajaran luring tidak cukup baik dalam 

mencapai tujuan belajar yang efektiv, sarana dan prasaran sangatlah 

penting dalam menunjang proses pembelajaran luring dalam 

pendiddikan saran dan prasarna  sanagat penting karena di butuhkan, 

sarana dan prasarna dapat berguna untuk menunjangpenyelenggaraan 

proses belajar mengajar . 

B. Saran  

Berdasrkan hasil penelitian yang disimpulkan diatas maka ada beberapa 

hal yang dapat peneliti sarankan yaitu : 

1. Sebagai orang tua siswa harus memberikan waktu yang lebih dalam 

proses kegiatan pembelajaran luring yang dilakukan dirumah  agar 

mampu mengawasi anaknya ketika mengerjakan tugas agar selesai tepat 

waktu dan mendapatkan nilai yang baik dan membantu guru dalam 

proses kegiatan proses pembelajaran luring yang dilakukan dirumah.   
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2. Sekolah seharusnya memberikan alat belajar sederhana yang mampu  

menunjang proses pembelajaran luring yang di lakukan dirumah seperti 

memberikan maisng-masing kelompok belajar papan tulis agar siswa -

siswi terbantu dalam proses kegiatan pembelajaran luring yang 

dilakukan dirumah. 
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