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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Fokus masalah yang ada pada pembahasan skripsi problematika orang 

tua pedagang dalam pembelajaran daring anak pada masa pandemi adalah 

sebagai berikut: 

1. Proses pendampingan orang tua pedagang dalam pembelajaran daring 

siswa RA Al Furqon 1 Tulungagung. 

 Pembelajaran yang berlangsung di RA Al Furqon 1 yaitu dengan 

menggunakan aplikasi Whastapp dimana guru akan menyampaikan 

materi melalui foto, video, audio dan teks narasi. Pengumpulan tugas 

dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan jadwal yang sudah ditetapkan 

dari sekolah. Pendampingan yang dilakukan orang tua dalam 

mendampingi pembelajaran anak adalah dengan menerapkan pola asuh 

demokratis, pola asuh yang dianggap paling cocok untuk anak usia dini.   

2. Kendala orang tua pedagang dalam mendampingi pembelajaran daring 

siswa RA Al Furqon 1 Tulungagung 

Kendala yang didapai orang tua pedagang antara lain yaitu: (a) 

Kesulitan dalam pemenuhan perangkat pembelajaran daring, (b) 

Kurangnya media pembelajaran anak, (c) Kurangnya pemahaman materi 

oleh orang tua, (d) Kesulitan dalam mengoperasikan gadget, (e) 

Kurangnya kesabaran orang tua dalam mendampingi belajar anak, (f) 
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Kurangnya waktu untuk mendampingi anak belajar, (g) Kesulitan dalam 

menumbuhkan minat belajar anak. 

3. Solusi orang tua pedagang dalam mengahadapi kendala pada proses 

pembelajaran daring di RA Al Furqon 1 Tulungagung 

Upaya orang tua menghadapi kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring anak yaitu dengan: (1) Orang tua harus meluangkan 

waktu untuk mendampingi belajar anak, (2) Orang tua juga ikut 

menambah wawasan pengetahuannya dengan belajar, (3) Menjalin 

komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, (4) Berusaha memenuhi 

kebutuhan belajar anak dengan bekerja keras, (5) Orang tua selalu 

memberikan dorongan dan motivasi kepada anak, (6) Bantuan subsidi 

kuota sebagai rekomendasi dan perhatian terhadap kebutuhan 

pelaksanaan pembelajaran daring. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas maka 

ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu: 

1. Saran untuk orang tua 

a. Orang tua diharapkan dapat meluangkan waktu lebih ditengah 

kesibukannya untuk mendampingi belajar anak. 

b. Orang tua diharapkan selalu menambah wawasan dan pengetahuannya 

mengenai cara mendampingi anak. 
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c. Orang tua diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran 

daring baik perangkat pembelajaran maupun media pembelajarannya. 

d. Orang tua selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada anak 

agar lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring 

sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

2. Saran untuk guru 

a. Dalam memberikan materi untuk pembelajaran anak lebih mudah 

dipahami oleh orang tua, dan jika materi berupa video diusahakan 

untuk lebih singkat dan ukurannya kecil sehingga tidak memberatkan 

orang tua ketika mendownload. 

b. Selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua sebagai 

kontrol dalam pembelajaran dan memberikan solusi kepada orang tua 

untuk mengurangi kendala yang dihadapi ketika mendampingi anak 

belajar daring dirumah.   


