
 

47 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang teknik pembelajaran guru di masa 

covid 19 pada sekolah dasar SDN Pabian  Kecamatan Arjasa, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana teknik pembelajaran guru di masa covid 19 pada sekolah 

dasar di SDN Pabian Kecamatan Arjasa yaitu dengan mengikuti 

anjuran pemerintah untuk sementara waktu, demi menjaga kesehatan 

bersama akan tetapi guru mempunyai dua teknik pembelajara yang di 

terapkan di masa covid 19. 

a. Pembelajaran jarak jauh yang di singkat dengan (PJJ) 

Yang mana teknik ini diterapkan oleh guru SDN Pabian di masa 

covid 19 untuk keberlansugan belajar siswa dirumah maupun di 

sekolah di mana siswa belajar di rumah di pantau oleh orang tua 

akan tetapi di datangi oleh guru ke rumah siswa satu persatu 

selama 1 minggu sekali utuk memantau hasil belajar siswa di 

rumah 

b. Pembelajaran secara langsung 

Yang mana siswa masuk sekolah seperti biasa akan tetapi masuk 

1minggu hanya 3 kali tatap muka yaitu hari senin, kamis dan sabtu  

tidak boleh memakai segaram dan di wajibkan memakai masker. 
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2. Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi teknik pembelajaran guru di 

masa covid 19 di SDN Pabian Kecamatan Arjasa. 

Dalam  teknik pembelajaran guru di masa covid 19 pada sekolah 

dasar SDN Pabian, tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan 

penghambat. Diantaranya yaitu: 

a. Faktor Pendukung 

“yang menjadi faktor pendukung iyalah kerjasama yang baik 

dari orang tua siswa di masa covid 19 sehingga siswa tetap 

semangat belajar di masa covid 19 di SDN Pabian Kecamatan 

Arjasa  .”  

b. Faktor Penghambat 

“yang menjadi penghambat pertama iyalah berada di desa 

pelosok dan sulit dari jaringan sehinga membuat siswa dan 

guru sulit untuk melakukann pembelajaran online di masa 

covid 19 di sekolah dasar di SDN Pabian Kecamatan Arjasa .” 

“yang menjadi penghambat kedua iyalah jarak rumah masing-

masing siswa berjauhan bahkan ada juga yang beda dusun dan 

beda desa sehingga menjadi penghambat untuk setiap hari guru 

datang kerumah masing-masing siswa karena waktu yang tidak 

memungkinkan untuk setiap harinya di cek ke rumah masing-

masing siswa di masa covid 19 di sekolah dasar di SDN Pabian 

.” 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

memberikan saran kepada: 

1. Siswa 

Siswa harus selalu semangat belajar baik di rumah maupun di sekolah 

di masa covid 19. 

2. Sebaiknya Teknik pembelajaran guru semakin ditingkatkan karena 

sangat dibutuhkan demi keberlangsunganbelajar siswa  di masa covid 

19. 

3. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebaiknya selalu memberikan arahan dan ide-ide baru 

kepada guru agar pembelajaran berjalan dengan baik di masa covid 19. 

4. Peneliti Lain 

Penelitan ini dapat diguankan sebagai acuan bagi peneliti lain untuk 

penelitian selanjutnya, disarankan pada peneliti lain untuk menemukan 

teknik baru yang inovatif dan kreatif dalam pembelajaran di masa 

covid 19. 

5. Orang tua Siswa 

Sebaiknya orang tua selalu mendampingi dan mesuport anaknya di 

rumah agar selalu semangat belajar di masa covid 19.
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