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BAB VI 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya bisa ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perencanaan pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah 

pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa desa Sumberejowetan di masa 

pandemi covid-19 adalah guru menyiapkan RPPM darurat covid-19 dan 

membentuk grup WhatsApp sebagai media komunikasi dengan para wali 

murid selama pelaksanaan kegiatan pendampingan belajar. Adapun orang 

tua dalam tahap ini menyiapkan waktu pendampingan belajar untuk anak 

serta sarana prasarana yang diperlukan oleh anak untuk melakukan 

kegiatan belajar dari rumah.  

2. Implementasi pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah 

pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa desa Sumberejowetan di masa 

pandemi covid-19 dibagi dalam tiga tahapan yaitu : tahap pra 

pembelajaran, saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran.  

3. Implikasi pendampingan orang tua dalam kegiatan belajar dari rumah 

pada anak didik PAUD Pelangi Bangsa desa Sumberejowetan di masa 

pandemi covid-19 adalah anak menjadi lebih mandiri, disiplin, percaya 

diri, lebih bersemangat dalam mengerjakan setiap tugas belajar, tugas 
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belajar mingguan dapat terselesaikan tepat waktu, pengumpulan tugas 

belajar mingguan tepat waktu, serta kedekatan hubungan orang tua dan 

anak semakin erat.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan simpulan dari penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi orang tua : selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara 

online, disarankan untuk dapat memberikan pendampingan belajar yang 

maksimal baik berupa penyediaan fasilitas maupun melakukan proses 

pendampingan secara langsung. 

2. Bagi guru : ketika pelaksanaan kegiatan pendampingan belajar dari 

rumah, guru disarankan untuk selalu melakukan pemantauan secara rutin 

terhadap kegiatan pendampingan belajar yang dilakukan oleh orang tua 

terhadap anaknya. Di samping itu, guru juga sebaiknya senantiasa 

memberikan motivasi kepada para wali murid sehingga wali murid bisa 

terus bersemangat dalam mendampingi kegiatan belajar dari rumah pada 

putra putrinya di masa pandemi covid-19.  

3. Bagi peneliti : pada penelitian yang selanjutnya diharapkan lebih optimal 

lagi dalam mendapatkan data, sumber data, dan penyusunan laporan 

penelitian.  

 

 




