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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarka penyajian dan analisi data maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan pembelajaran PJOK daring di MIN 8 Banjar dari segi perencanaan 

itu dapat dilihat dari persiapan guru dengan membuat video pembelajaran atau 

rekaman suara yang nanti dikirim ke grup kelas saat pembelajaran, serta guru 

juga membuat RPP daring satu lembar walaupun RPP tersebut adalah RPP 

tahun dahulu. Dari segi proses pembelajaran PJOK daring di MIN 8  Banjar 

guru PJOK kurang aktif dalam proses pembelajaran, karena bukan guru PJOK 

sendiri yang mengirim materi kegrup melainkan melalui perantara guru kelas 

sehingga pembelajarannya kurang efektif. Dan dari segi evaluasi pembelajaran 

PJOK daring di MIN 8 Banjar adalah guru mengevaluasi guru pembelajaran 

dengan meminta siswa membuat video yang merekam siswa tadi untuk 

meperagakan gerakan yang telah dipelajari, serta menjawab soal menganai 

pelajaran yang sudah disampaikan. 

2. Problematika yang dihadapi guru saat pembelajaran PJOK daring di MIN 8 

Banjar adalah yaitu: 

a. Beberapa siswa ada yang tidak mempunyai smartphone. 

b. Tidak stabilnya jaringan internet di tempat guru dan siswa berada. 
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c. Siswa terlambat mengirim tugas saat pembelajaran daring membuat 

terlambat juga guru mengevaluasi pembelajaran PJOK.  

d. Guru kesulitan memperbaiki gerakan siswa jika ada yang keliru, karena 

tidak langsung berhadapan dengan murid tersebut. 

3. Upaya dalam mengatasi probelmatika guru dalam pembelajaran PJOK daring 

di MIN 8 Banjar yaitu : 

a. Siswa diminta mengambil tugas di sekolah bagi untuk mereka yang tidak 

memiliki smartphone dan tugas dikerjakan di rumah dengan bimbingan 

orang tua. 

b. Bagi siswa yang terlambat mengirim tugas untuk yang mengikuti 

pembelajaran daring, tugas itu tetap diterima oleh guru, agar siswa tersebut 

bisa dinilai. 

 

B. Saran 

Dari ringkasan temuan, pembahasan, serta kesimpulan dari penelitian dan 

dengan segala kerendahan hati penulis akan mengajukan beberapa saran yang 

sekiranya akan dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah: 

1. Kepada sekolah diharapakan mengadakan rapat secara berkala untuk 

membahas mengenai masalah yang dihadapi guru saat pembelajaran daring. 

2. Kepada guru hendaknya lebih kreatif lagi saat melaksanan pembelajaran 

daring, serta menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua siswa agar bisa 

mengawasi anaknya saat melaksanakan pembelajaran daring. 
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3. Kepada siwa diharapkan terus semangat dan mengulang-ulang  materi 

pembelajaran yang belum mengerti dan menanyakannyan kepada orang tua 

agar kesulitan yang dialami selama pembelajaran daring dapat teratasi. 

4. Bagi orang tua/ wali murid diharapkan mendampingi siswa pada saat 

pembelajaran sedang berlangsung agar siswa berkonsentrasi dan tidak jenuh, 

serta mengajak siswa mengulang agar siswa tidak cepat lupa dengan materi. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Instrumen penelitian kurang luas lingkupnya sehinggu memungkinkan ada 

unsur-unsur yang lebih penting masuk/tidak terungkap dalam instrumen 

penelitian. 

2. Pengambilan data tidak dilakukan oleh pihak yang ahli dibidangnya, 

3. Penelitian mengakui adanya keterbatasan dalam berbagai hal terlebih sekarang 

ini sedang pandemi Covid-19, waktu, biaya, maupun kemampuan berpikir dan 

bekerja. Namun besar harapan semoga penelitian ini bermafaat bagi kita 

semua. 

  


