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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Simpulan 

1) Konteks pelaksanaan program BDR secara umum 

dilakukan dengan tujuan utama untuk keamanan dan 

keselamatan warga sekolah dari penyebaran virus 

covid-19 dengan mengaju pada Surat Edaran 

Kemendikbud RI dan Peraturan Walikota Ambon. 

Secara konteks, SDN Negeri Lama (Sekolah di daerah 

kota) dan SD Inpres 35 Passo (sekolah di daerah 

pinggiran) dinilai lebih memiliki kesiapan untuk 

melaksanakan BDR dibandingkan SD Inpres 53 Batu 

Gong (sekolah di daerah pedesaan).  

2) Input program BDR dievaluasi berdasarkan tiga 

kategori, (1) Sumber Daya Manusia, menunjukkan 

guru di SDN Negeri Lama (sekolah di daerah kota) 

lebih memiliki kompetensi untuk melakukan 

pembelajaran daring dibandingkan kedua sekolah 

lainnya; (2) Sarana dan Prasarana, Sekolah SDN 

Negeri Lama dan SD Inpres 35 Passo memiliki 

ketersediaan sarana dan prasarana internet serta guru-

guru yang telah memiliki perangkat gawai/laptop, 

sementara di SD Inpres Batu Gong belum memiliki 

fasilitas tersebut; (3) Pembiayaan, Ketiga sekolah 

sama-sama didukung oleh ketersediaan dana BOS 

untuk mendukung BDR.  



161  

3) Proses pelaksaan BDR bervariasi pada tiap daerah. (1) 

Pada SDN Negeri Lama (daerah perkotaan), BDR 

dilangsungkan secara daring melalui berbagai platform 

digital serta secara daring. (2) Pada SDN Inpres 35 

Passo (daerah pinggir kota), pembelajaran daring yang 

dilakukan mengalami hambatan oleh karena minimnya 

pemahaman siswa terhadap materi dan kurangnya 

orangtua dalam menjelaskan materi pada siswa. 

Selanjutnya pembelajaran dilakukan secara luring pada 

7 titik kumpul siswa. (3) Pada SDN Inpres Batu Gong 

(daerah pedesaan), BDR secara daring hanya dilakukan 

selama 3 bulan dan menemukan berbagai hambatan, 

seperti: minimnya keterampilan digital guru dan siswa, 

kepemilikan fasilitas gawai yang terbatas, dan lainnya. 

Selanjutnya pembalajaran dilakukan di 6 titik kumpul 

siswa.  

4) Produk program BDR di ketiga sekolah dinilai kurang 

memuaskan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 

karena faktor keterbatasan input dan proses 

pembelajaran yang ditemukan.
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5.2. Rekomendasi Penelitian 

  

Pada dasarnya ketiga sekolah di Ambon ini sudah 

memiliki input mendasar berupa jaringan internet yang baik di 

semua wilayah (kota, pinggiran dan desa) meskipun di daerah 

pendesaan cenderung kurang merata. Input akses ini sangat 

mendasar dalam menyukseskan penyelenggaran BDR. Oleh 

karena itu,  dalam rekomendasi ini, peneliti menyarankan hal-

hal yang sama bagi sekolah agar pelaksanaan BDR dapat 

berlangsung dengan baik. Sekolah harus memastikan beberapa 

hal sebagai berikut: 

a) Perlunya Perlunya suatu manajemen program BDR 

yang baik, meliputi perencanaan, pengorganisasian 

serta pengawasan pelaksanaan BDR oleh kepala 

sekolah.  

b) Perlu merancang program peningkatan kompetensi 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, 

baik berupa kompetensi digital maupun 

pengembangan strategi  dan metode pembelajaran 

daring yang menarik, menyenangkan dan bermakna. 

Program ini dapat dilakukan secara internal dengan 

memanfaatkan tutor sebaya maupun dengan 

mendatangkan nara sumber atau pelatih dari luar 

sekolah.  

c) Bantuan Kuota untuk siswa dan guru tetap 

diberikan.  

d) Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder 



163  

sekolah, khususnya Komite Sekolah atau orang tua 

siswa serta pemerintah daerah.  

e) Perlu memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas 

internet (wifi sekolah). 
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