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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis dan 

pembahasan tentang “ Analisis Peran Orang Tua dalam Pembelajaran Jarak Jauh 

Kelas Tinggi SD Negeri No 173311 Siborong-borong T.A 2019/2020” dapat 

disimpulkan dalam dua kategori yaitu kategori Berperan dan kategori Cukup 

berperan  peran orang tua lebih tinggi dalam kategori berperan yaitu 87% dari 

yang diharapkan dan dalam kategori cukup berperan sebanyak 13% dari yang 

diharapkan.  

Apabila ditarik kesimpulan berdasarkan aspek peran maka aspek peran 

orang tua sebagai pendidik sudah diterapkan sebanyak 74% dari yang diharapkan, 

sebagai pembimbing sudah diterapkan sebanyak 82% dari yang diharapkan, 

sebagai motivator sudah diterapkan sebanyak 68% dari yang diharapkan dan 

sebagai fasilitator sudah diterapkan sebanyak 79% dari yang diharapkan.  

Dari keseluruhan aspek peran orang tua aspek peran yang lebih tinggi 

dalam pembelajaran jarak jauh adalah orang tua sebagai pembimbing. Dimana 

memiliki persentase kategori sangat berperan lebih tinggi yaitu 67% dengan 

jumlah responden 20 responden dan aspek lebih rendah yaitu aspek orang tua 

sebagai motivator yaitu sebanyak 17% dengan jumlah responden sebanyah 5 

responden. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan orang 

tua supaya lebih meningkatkan perannya dalam membimbing anak selama proses 

pembelajaran dirumah berlangsung terutama dalam aspek sebagai motivator. 

Karena anak sangat membutuhkan bantuan orang tua sebagai pembimbing dan 

penyemangat dalam belajar. Karena berhubung adanya pandemi covid-19 

interaksi antara guru dan siswa sangat-sangat terbatas. Oleh sebab itu orang tualah 

yang harusnya mengambil peran lebih dalam membimbing anak.  

Bagi sekolah dan guru diharapkan memberikan sistem pembelajaran 

terbaik kepada peserta didik supaya peserta didik tidak terlalu megalami kesulitan 

selama pembelajaran jarak jauh berlangsung dan mempermudah orang tua dalam 

membimbing anak. Bagi peneliti selanjutnya alangkah lebih baik apabila dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran orang tua dalam pembelajaran 

dengan memperluas bahan kajian penelitianya terutama dalam penentuan sampel 

alangkah lebih baik jika sampel merata.   


