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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan fokus penelitian dalam bab I dan Hasil Penelitian yang 

peneliti uraikan dalam bab IV, maka bab ini akan dipaparkan tentang 

kesimpulan yang ditarik dari penemuan hasil penelitian. Kemudian dari hasil 

kesimpulan tersebut diajukan saran dari berbagai pihak yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran di rumah untuk anak usia dini masa pandemi wabah 

covid- 19 di Dusun Bendil Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. 

A. Kesimpulan 

1. Proses pembelajaran di rumah untuk anak usia dini masa pandemi 

wabah covid-19 di Dusun Bendil Desa Jiwut Kecamatan Nglegok 

Kabupaten Blitar. 

Dengan adanya wabah Covid-19 pemerintah memberikan 

kebijakan bahwasanya pembelajaran di sekolah menjadi 

pembelajaran dirumah dengan metode pembelajaran daring (jarak 

jauh) seperti guru dan orang tua berkoordinasi melalui aplikasi 

chating grup di wahatsapp agar terciptaya pendidikan yang bagus 

untuk anak.  

2. Kendala saat proses pembelajaran dirumah untuk anak usia dini 

masa pandemi wabah covid-19 Di Dusun Bendil Desa Jiwut 

Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar 

Dalam pembelajaran di rumah orang tua menghadapi kendal-

kendala yang menghambat pembelajaran anak di rumah seperti 

ketika sinyal internet buruk, ketika anak mulai bosan dan jenuh, 
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tingkat konsentrasi anak menurun, dan ketika orang tua mempunyai 

kesibukan dalam pekerjan sehingga tidak bisa menemani anak dalam 

pembelajaran di rumah. 

3. Solusi saat proses pembelajaran dirumah untuk anak usia dini masa 

pandemi wabah covid-19 Di Dusun Bendil Desa Jiwut Kecamatan 

Nglegok Kabupaten Blitar 

Orang tua berusaha dalam menanggulangi kendala-kendala 

saat melaksanakan pembelajaran di rumah seperti ketika anak mulai 

sudah bosan atau jenuh orang tua berusaha untuk menumbuhkan 

minat belajar lagi dengan cara memberi hadiah ketika sudah 

menyelesaikan tugasnya atau menunggu mood anak kembali lagi, 

ketika sinyal internet buruk orang tua berpindah dengan menonton 

tayangan edukasi di TV (TVRI) dan ketika orang tua tidak bisa 

mendampingi anak sama sekali karena kesibukan bekerja orang tua 

memilih untuk memberikan kepada guru privat untuk mendampingi 

anak. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan diatas 

dengan segala kerendahan hati peneliti mencoba merekomendasikan hasil 

penelitian ini yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan 

bahan masukan bagi beberapa pihak yang mempunyai kepentingan dengan 

hasil dari penenlitian ini mengenai proses pembelajaran dirumah untuk 
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anak usia dini masa pandemi wabah covid-19 di Dusun Bendil Desa Jiwut 

Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. 

 

1. Bagi guru 

Hendaknya guru memberikan motivasi kepada anak agar 

menumbuhkan semangat belajar saat adanya wabah covid-19 

dan tidak hanya fokus pada capian aspek akademik atau 

kognitif saja.  

2. Bagi orang tua 

Orang tua hendaknya memperhatikan dan mendampingi 

anak saat proses pembelajaran secara online atau daring (jarak 

jauh).  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

informasi bagi peneliti agar dalam meningkatkan rancangan 

penelitian relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

selain itu agar peneliti yang akan datang dapat menjadikan 

peneliti ini sebagai wawasan untuk meneliti hal lain yang 

masih ada kaitanya dengan proses pembelajaran dirumah saat 

pandemi wabah covid-19. 

4.  Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang 

bagaimana proses pembelajaran dirumah masa pandemi 

wabah covid-19. 


