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ٍم َحتَّٰى يُغَي ِ ُرو۟ا َما بِأَنفُِسِهم   َ ََل يُغَي ُِر َما بِقَو   إِنَّ ٱَّللَّ

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 

keadaanya sendiri”1 

  

                                                           
1 https://quran.kemenag.co.id 
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ABSTRACT 

 

ANTIKA NUR ANDARUJATI,  Implementation of bilingual learning 

for children in Kinergarten Chipmunk Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta : 

Preschool Program , Faculity of Education and Teacher Training , Islamic 

State University Of Sunan Kalijaga, 2021. 

This research is motivated by bilingual learning carried out for early 

childhood in pandemic situations, where learning switches from conventional 

to online. This is used as a solution so that children can still carry out learning 

in the pandemic era. In the bilingual learning process there is a goal, which is 

to be able to stimulate the development of the two early childhood languages 

well, not just one of the languages. This will make children have their own 

advantages, because English is an international language and a tool to 

communicate around the world, but not everyone in Indonesia can use English, 

it needs to be applied and taught early on.  This research uses qualitative 

descriptive research methods whose data focuses on the process of 

implementing bilingual learning carried out online due to the Covid 19 

pandemic. 

The purpose of the study is to be able to describe and find meaning 

related to the implementation of bilingual learning conducted online and what 

are the supporting factors and obstacles in the implementation of online 

bilingual learning for students. Where the data collection method used is the 

result of interviews, observations, and documentation arranged systematically 

and drawn to conclusions. The data analysis techniques used are data reduction, 

data presentation, and conclusion withdrawal. And data validity techniques use 

source triangulation as well as triangulation techniques. 

The results showed that: (1) bilingual learning conducted online is a 

substitute for face-to-face learning. Learning is carried out using whatsapp and 

zoom, as well as home visits at the beginning of online learning adaptation, as 

well as the method of delivering materials using two languages, namely Bahasa 

Indonesia and English, to make it easier for children to add new vocabulary. (2) 

Supporting factors and obstacles, among others, are: Supporting factors are: 

atmosphere and motivation to learn, communication, learning media used, 

support from parents. and the inhibiting factors: facilities and infrastructure, 

busy parents, mother tongue.  

 

 

Key Word : Billingual Learnung, E-Learning, Childhood 
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ABSTRAK 

 

ANTIKA NUR ANDARUJATI, Implementasi Metode Pembelajaran 

Bilingual secara Daring di TK Bilingual Chipmunk Yogyakarta. Skripsi. 

Yogyakarta : Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, 2021.   

Penelitan ini dilatar belakangi oleh pembelajaran bilingual yang 

dilaksanakan untuk anak usia dini di situasi pandemi, dimana pembelajaran 

beralih dari konvensional ke online. Hal ini dijadikan solusi agar anak tetap 

dapat melaksanakan pembelajaran di era pandemi. Dalam proses pembelajaran 

bilingual terdapat tujuan yang jelas, yakni agar dapat menstimulus 

perkembangan ke dua Bahasa anak usia dini dengan baik, bukan hanya salah 

satu bahasanya saja. Hal ini akan membuat anak memiliki kelebihan tersendiri, 

Karena Bahasa inggris merupakan Bahasa internasional dan menjadi alat untuk 

berkomunikasi di seluruh dunia, namun tidak semua orang di Indonesia dapat 

menggunakan Bahasa inggris, hal ini perlu diterapkan dan di ajarkan sejak dini.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang 

datanya berfokus pada proses implementasi pembelajaran bilingual yang 

dilaksanakan secara daring akibat adanya pandemic Covid 19. 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk dapat menggambarkan dan 

mencari makna terkait dengan implementasi pembelajaran bilingual yang 

dilakukan secara daring dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam 

Implementasi Pembelajaran bilingual secara daring bagi siswa. Dimana metode 

pengumpulan data yang digunakan  adalah hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi disusun secara sistematis dan di tarik kesimpulan. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Dan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber serta 

triangulasi teknik. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) pembelajaran bilingual yang 

dilaksanakan secara online merupakan pengganti pembelajaran tatap muka. 

pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan whatsapp dan zoom, serta 

home visit pada awal adaptasi pembelajaran secara online, serta metode 

penyampaian materi menggunakan dua Bahasa yakni Bahasa Indonesia dan 

Bahasa inggris, agar memudahkan anak untuk menambah kosa kata baru. (2) 

Faktor pendukung dan penghambat, antara lain adalah : Faktor pendukungnya 

adalah : suasana serta motivasi belajar, komunikasi,  media pembelajaran yang 

digunakan, dukungan dari orang tua. dan faktor penghambatnya : sarana dan 

prasarana, kesibukan orang tua, bahasa ibu.  

 

 

 

Kata Kunci : Pembelajaran Bilingual, Daring, Anak Usia DIni 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak Usia Dini merupakan anak dengan usia 0 sampai dengan 6 tahun 

dimana perkembangan otaknya sangat pesat, yaitu mencapai 80%2. Oleh sebab 

itu masa usia dini sering disebut dengan masa golden age atau masa keemasan, 

hal ini yang menyebabkan anak usia dini mengalami penyerapan informasi dan 

stimulus yang ada di sekitar dengan cepat yang melatar belakangi anak usia dini 

dapat meniru dan mengimitasi hal-hal yang terjadi disekitarnya.  

Menurut Howard Gardner, anak – anak pada usia lima tahun pertama selalu 

diwarnai dengan keberhasilan mengenai belajar dalam banyak hal.3 Hal ini 

termasuk di usia 3-4 tahun dimana pada masa ini anak belajar tentang banyak 

hal, seperti perilaku, Bahasa dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat 

dimanfaatkan bagi orangtua untuk memaksimalkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang akan berpengaruh dimasa yang akan datang. Anak 

usia dini cenderung aktif reaktif dalam menerima informasi yang ada 

disekitarnya, sehingga orang tua sangat berperan penting dalam memberikan 

stimulus bagi anak usia dini. 

 

                                                           
2 H.E Mulyasa, “Manajemen PAUD”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, Hal. 2 
3 Suy adi, “Konsep Dasar Paud”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, Hal. 2 
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Dalam hal memberikan stimulus untuk perkembangan anak usia 3-4 tahun, 

orang tua dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan agar tingkat 

pencapaian perkembangan anak usia dini dapat tercapai. Di masa yang modern 

ini, banyak lembaga pendidikan anak usia dini yang hadir untuk membantu 

orang tua agar anak dapat mencapai tingkat perkembanganya, lembaga tersebut 

berupa PAUD, TK, RA dan lain sebagainya. Anak usia 3-4 tahun yang 

mendapatkan rangsangan pendidikan yang berupa sekolah akan mengalami 

belajar banyak hal di lembaga pendidikan seperti PAUD, Lembaga PAUD 

memiliki visi-misi yang berbeda antara satu dan lainya, namun memiliki tujuan 

yang sama, yakni untuk memberikan stimulus dalam bentuk pembelajaran yang 

dapat mencapai tingkat perkembangan anak. 

Pendidikan Anak Usia dini merupakan peletak dasar pertama dan utama 

dalam pengembangan pribadi anak, baik berkaitan dengan karakter, 

kemampuan fisik, kognitif, Bahasa, seni, sosial emosional, spiritual, disiplin 

diri, konsep diri, maupun kemandirian. Selain itu, Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. 

Selain itu, pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional Menyatakan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan penidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
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perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut.   

Dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan sarana 

untuk mencapai perkembangan anak usia dini memiliki tahapan yang 

merupakan proses pembelajaran untuk dapat melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan anak usia dini atau dalam hal ini berfokus pada anak usia 3-4 

tahun, selain itu, proses pembelajaran juga dapat menstimulus kecerdasan anak 

usia dini, baik kecedasan linguistik, verbal, motorik dan lain sebagainya. 

Pentingnya proses pembelajaran pada lembaga Pendidikan anak usia dini 

menjadikan PAUD memiliki banyak strategi untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh lembaga PAUD salah satunya 

guna meningkatkan perkembangan Bahasa pada anak usia dini, hal tersebut 

dilakukan karena Bahasa merupakan sarana yang efektif untuk  menjalin 

komunikasi sosial. Sebagai suatu alat yang dianggap penting, maka dari itu, 

Bahasa memiliki fungsi yang signifikan bagi keberlangsungan hidup manusia 

sebagai makhluk sosial. Bahasa memiliki dua fungsi utama dalam pemakaianya, 

pertama, Bahasa digunakan sebagai sarana pembangkit dan pembangun 

hubungan yang dapat memperluas pola pikir seseorang sehingga kehidupan 

mentalnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mental kelompok. Kedua, 

bahasa merupakan sarana yang dapat mempengaruhi kepribadian.4 

                                                           
4Syaiful Bahri Djamarah, “Psikologi Belajar” , Jakarta: rieneka cipta, 2010, hal. 46 
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Terkait dengan kepentingan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-

hari, lembaga pendidikan melaksanakan pembelajaran bahasa pada anak usia 

dini, menurut beberapa ahli menyatakan bahwa pembelajaran bahasa yang 

sangat krusial terjadi pada anak usia 0 sampai 6 tahun, anak akan memperoleh 

bahasa dari lingkungan keluarga, tetangga dan sekolahnya. Hal ini dikarena 

anak akan dengan mudah menggunakan arti bahasa dari konteks yang di 

gunakanya.5 Penggunaan bahasa pada masa usia 3-4 tahun merupakan bentuk 

penggunaan kosa kata sederhana yang dapat mereka pahami makna dari kosa 

kata tersebut, seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli yang menyatakan 

bahwa pada usia 3-4 tahun, anak berada dalam fase perkembangan ekspresif 

yang merupakan fase anak usia dini akan menyampaikan apa yang dilihat, di 

dengar dan di rasakan terhadap orang lain, baik itu orang tua, guru, maupun 

teman sebayanya.  

Dalam perkembangan bahasa, pemerintah turut andil melalui Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 

2014 pasal 10 ayat 5b yakni: mengekspresikan bahasa, mencakup 

kemampuanya :bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, 

menceritakan kembali yang ia ketahui, belajar bahasa pragmatis, 

mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginanya dalam bentuk coretan.6 Terkait 

dengan peraturan pemerintah tersebut, maka ketika anak sudah dapat 

                                                           
5Ahmad Susanto, “Perkembangan Anak Usia Dini: pengantar dalam berbagai aspeknya” 

Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2011, Hal. 47  
6Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini”,Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2015, Hal. 12 
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mengungkapkan keinginanya, melakukan penolakan atas hal yang tidak 

diinginkanya, maupun mengungkapkan pendapatmya dengan menggunakan 

bahasa lisan, maka bahasa lisan sudah dapat digunakan oleh anak untuk 

berkomunikasi dengan orang lain.  

Bahasa yang digunakan oleh anak usia 3-4 tahun pada umumnya merupakan 

bahasa ibu, yakni bahasa yang dituturkan oleh orangtua nya, bahasa ibu 

memiliki perbedaan antara satu dengan lainya, di indonesia, bahasa ibu sering 

kali dikaitkan dengan bahasa daerah, namun selain bahasa ibu, anak juga 

mendaptkan pembelajaran terkait dengan bahasa nasional yaitu bahasa 

indonesia dari lingkungan mereka, baik itu keluarga maupun 

masyarakat.Namun pada penelitian ini, memiliki fokus pengkajian terhadap 

bahasa nasional (Bahasa Indonesia) dan Bahasa Internasional (Bahasa Inggris). 

Penggunaan ke dua bahasa tersebut menjadi penting untuk dikaji terkait dengan 

pemerolehan dan pengungkapan bahasa pada anak usia dini guna 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Bahasa nasional merupakan suatu bahasa yang digunakan sebagai alat 

pemersatu bangsa, khususnya indonesia, dari berbagai macam bahasa daerah, 

bahasa indonesia merupakan suatu alat pemersatu dari semua bahasa daerah 

yang ada di indonesia. bahasa indonesia merupakan suatu bahasa wajib yang 

harus di pelajari seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali, dikarenakan terkait 

dengan pentingnya bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa 

Internasional merupakan suatu bahasa yang digunakan oleh seluruh manusia 

yang ada di dunia. Pada saat ini, bahasa internasional yang digunakan 
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merupakan bahasa inggris, dalam praktik di lapangan, bahasa inggris perlu 

dipelajari sebagai salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan seluruh orang 

di berbagai belahan dunia.  

Pentingnya penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa internasional di Era 

4.0, maka sudah seyogyanya, bahasa inggris dituturkan kepada anak usia dini 

guna memudahkan menjalin komunikasi dan terhubung dengan orang lain di 

seluruh dunia dan di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan 

melaksanakan pembelajaran bilingual sejak dini. Pembelajaran bilingual 

merupakan alternatif untuk dapat melaksanakan pembelajaran menggunakan 

bahasa nasional dan bahasa internasional, tanpa harus memilih salah satu 

diantara kedua bahasa tersebut. Hal ini akan menarik minat anak guna 

mengetahui terkait penggunaan bahasa nasional dan internasional, yang akan 

membantu mengasah skill nya dalam berbahasa. 

Pembelajaran Bahasa inggris dan Bahasa Indonesia (bilingual) secara 

bersamaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui 

pembelajaran secara daring (online) yang sedang di berlakukan oleh sekolah di 

Indonesia, hal ini di berlakukan per maret 2020, pembelajaran secara daring ini 

di latar belakangi oleh ditemukanya virus baru yang dapat menyebabkan 

kematian, yakni Covid 19 yang menyerang berbagai negara di seluruh dunia. 

Bahaya yang mengancam dari virus covid 19 membuat pemerintah menetapkan 

peraturan untuk diadakan social distancing atau dalam kata lain adalah 

pembatasan sosial, yang menyebabkan sekolah-sekolah dan kantor- kantor serta 
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segala fasilitas umum mengalami pemberhentian operasi dan di lambat laun di 

sesuaikan dengan diadakanya work from home and school from home.  

School from home berlaku untuk segala jenis tingkat pendidikan, tak 

terkecuali TK, karena dengan diadakanya social distancing untuk mengurangi 

tingkat penyebaran virus covid 19. Anak-anak diwajibkan mengikuti 

pembelajaran dari rumah melalui daring dengan berbagai sarana seperti zoom, 

maupun google meet, hal ini dilakukan agar anak usia dini dapat tetap 

memaksimalkan segala aspek perkembangan meskipun di tengah-tengah 

pandemi global. Aspek perkembangan harus tetap di maksimalkan karena 

penilitian mengungkapkan bahwa otak anak berkembang 90%  di usia 0-5 

tahun, yang  artinya anak harus tetap belajar agar otak dapat berkembang 

dengan maksimal. 

Pembelajaran bilingual baik secara luring (sebulum adanya pandemi) 

ataupun secara daring (akibat pandemi) sudah diterapkan di berbagai TK di 

Indonesia, terlebih di Yogyakarta, salah satu Tk Bilingual yang terdapat di 

Yogyakarta merupakan TK Bilinguan Chipmunk yang menggunakan metode 

belajar sambil bermain yang dilakukan melalui aplikasi yang menunjang 

pembelajaran. Metode ini digunakan karena pada masa usia dini, proses 

pembelajaran yang tepat merupakan proses belajar sambil bermain. 

Billingualism atau yang sering disebut Dwi bahasa merupakan kemampuan 

untuk memahami dua bahasa dengan baik, hal ini dapat dilakukan baik dalam 

bentuk lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, terdapat dua jenis pengguna 

Billingualism, yakni : pertama , orang dengan penguasaan dua bahasa dan 
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keduanya memiliki kemampuan baik. Kedua, orang yang memiliki kemampuan 

bilingual, namun, salah satunya lebih mahir dari pada kedua bahasa tersebut.  

Dalam proses perkembangan bahasa pada anak usia 3-4 tahun, lingkungan 

memberikan peran penting dalam pencapaian perkembangan berbahasa anak, 

dimana lingkungan yang selalu berkomunikasi dengan baik, akan menjadikan 

anak memiliki kecerdasan linguistik yang baik. Oleh Karena itu, maka 

sebaiknya lingkungan tempat anak tinggal, memberikan support secara positif 

dalam penggunaan bahasa yang baik agar anak terdorong untuk mengikutinya.   

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di 

TK Bilingual Chipmunk, Yogyakarta yang menerapkan pembelajaran 

bilingual, dimana Bahasa inggris merupakan Bahasa kedua dan tidak semua 

orang Indonesia menguasainya, serta untuk mengkaji lebih lanjut  terkait 

dengan Implementasi Metode Pembelajaran Dwibahasa (Bilingual) secara 

daring terhadap Kemampuan Bahasa Inggris Anak Usia Dini di TK tersebut. 

Pemilihan objek anak usia dini, dikarenakan anak usia dini merupakan usia 

golden age atau usia keemasan yang dapat dengan cepat menyerap informasi 

dari lingkungan sekitarnya.  

Peneliti memilih TK Bilingual Chipmunk dikarenakan TK tersebut 

merupakan salah satu TK yang menerapkan pembelajaran bilingual untuk anak 

usia dini, selain itu, metode pembelajaran yang digunakan oleh TK Bilingual 

Chipmunk cenderung sedikit berbeda dengan TK lain, dimana pada TK 

bilingual chipmunk melakukan kegiatan home visit dimana pada era pandemi 
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ini aktivitas tersebut dibatasi dan hanya di ikuti oleh beberapa siswa.Peneliti 

ingin mengkaji tentang Implementasi metode pembelajaran di TK Chipmunk.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, Rumusan Masalah dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Bagaimanakah Implementasi Pembelajaran Bilingual secara daring 

di TK Chipmunk Yogyakarta? 

2. Apa saja faktor pednukung dan penghambat dalam implementasi 

metode bilingual secara daring di TK Bilingual Chipmunk 

Yogyakarta 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian di maksud untuk menjawab dan mengungkapkan 

permasalahan yang penulis teliti, yaitu : 

1. Untuk mengetahui Implementasi Pembelajaran Bilingual secara 

daring di TK Chipmunk Yogyakarta 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi metode 

bilingual secara daring di TK Bilingual Chipmunk Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan penggunaan informasi dari hasil penelitian, 

manfaat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Segi Teoritis: 
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a. Memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran bagi 

pembaharuan kurikulum di TK yang akan terus berkembang sesuai 

dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan anak usia 

dini.  

b. Memberikan sumbangan ilmiah terkait dengan pendidikan anak usia 

dini melalui Implementasi pembelajaran bilingual. 

c. Sebagai pijakan serta referensi terhadap penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan pembelajaran bilingual untuk 

anak usia dini. 

2. Segi Praktis: 

Adanya motivasi yang tinggi dalam belajar terhadap terhadap 

anak usia dini, serta sebagai sarana pengembangan penerapan 

metode bilingual pada anak usia dini  dengan menggunakan metode 

pembelajaran ini, dapat mengetahui perkembangan bahasa asing 

pada peserta didik. 

a. Manfaat bagi guru: 

Dengan adanya penelitian terkait dengan metode pembelajaran 

bilingual ini, dapat di jadikan contoh dan menambah wawasan 

terkait dengan penerapan metode pembelajaran bilingual 

b. Manfaat bagi lembaga atau pihak sekolah: 

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

anak, serta dapat dijadikan reverensi pengambilan keputusan oleh 

pihak sekolah di masa yang akan datang.  
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c. Bagi para pembaca/ peneliti: 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan kajian 

terkait dengan penerapan metode bilingual terhadap anak usia dini.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, peneliti 

menyimpulkan bahwa pembelajaran bilingual yang dilaksanakan secara daring 

merupakan sebuah replacement atau pengganti yang dilaksanakan sebagai 

pengganti pembelajaran secara luring, hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi 

Covid 19  yang mewajibkan kita semua stay at home dan beralih ke bentuk 

daring.  

Ketika pembelajaran secara daring dilaksanakan, anak anak tetap 

diberikan media pembelajaran yang diambil orang tua dengan sistem Drive 

Thru yang nantinya digunakan pada saat pembelajaran dilaksanakan. Dimana 

pembelajaran dilaksanakan melalui Whatsapp (video call) dan zoom yang 

secara tidak langsung dapat membuat anak melihat guru dan teman-temanya. 

Hasil kerja anak diberikan ataupun dikirimkan dalam bentuk foto maupun video 

sesuai dengan jadwal pengumpulan, Evaluasi pembelajaran dilaksanakan 

melalui pengumpulan hasil kerja siswa yang berupa portofolio tugas yang 

didukung oleh foto dan video.  

Terdapat beberapa Faktor Pendukung dan Penghambat Pembelajaran Online 

yang dilaksanakan di TK Chipmunk, yakni sebagai berikut : 
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a. faktor pendukung  

Faktor pendukung yang terdapat dalam pengimplementasian 

pembelajaran bilingual secara darung adalah sebagai berikut : suasana 

dan motivasi belajar, komunikasi, media pembelajaran yang digunakan, 

dan dukungan dari orang tua. 

b. Faktor penghambat 

Faktor yang menjadi penghambat dalam mebgimplementasi 

pembelajaran bilingual secara daring adalah sebagai berikut : Sarana 

dan Prasarana Pembelajaran Bilingual secara Daring, kesibukan orang 

tua, dan bahasa ibu. 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang  telah 

dijabarkan, maka ada beberapa saran dari peneliti yang diberikan teruntuk  

a. Lembaga Pendidikan 

1. Memfasilitasi pembelajaran secara online baik dalam bentuk penyediaan 

kuota ataupun lainya, dikarenakan kemendikbud memberikan kuota belajar 

secara gratis seluruh siswa dan lebih baik jika mengajukan untuk peserta didik, 

agar pembelajaran dapat berlangsung tanpa kendala apapun.  
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2. untuk penggunaan whatsapp group sebaiknya hanya satu saja, yang berfokus 

pada masing-masing kelas, untuk menghindari adanya pembagian informasi 

yang tumpang tindih.  

b. Orang tua atau wali murid 

1. Meninjau dan mengawasi anak dalam pembelajaran yang dilaksanakan 

secara daring, karena orang tua memegang kendali penuh dalam sekolah dari 

rumah.  

2. Lebih aware terhadap anaknya terkait dengan penggunaan handphone 

sebagai media pembelajaran.  

3. Pelaksanaan komunikasi dua rah secara berkala dari orang tua kepada pihak 

sekolah agar tidak terjadi miss communication. 
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