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BAB V 

PENUTUP 
 

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yang 

didalamnya penulis akan menguraikan beberapa simpulan yang 

berkaitan dengan pembahasan pola komunikasi guru dan orang tua 

dalam pembelajaran masa new normal di MIN 2 Demak. Dalam bab 

ini, penulis juga akan memberikan beberapa saran yang berhubungan 

langsung dengan pembahasan ini. Adapun simpulan dan saran-

sarannya adalah sebagai berikut. 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan belajar mengajar di kelas Va pada saat masa new 

normal di MIN 2 Demak dilaksanakan dengan 

menggabungkan teknik pembelajaran tatap muka di kelas 

dengan memenuhi protokol kesehatan dan e-learning atau 

biasanya disebut dengan istilah blended learning. 

Pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama tiga hari dan 

tiga hari sisanya dilaksanakan secara daring. Selama 

pembelajaran daring menggunakan media WAG untuk 

penyampaian materi dan tugas yang diberikan guru. WAG 

dirasa efektif karena dinilai lebih mudah dan murah. 

2. Penggunaan pola jaringan komunikasi roda terbuka dalam 

komunikasi guru dan orang tua. Dalam model pola jaringan 

komunikasi roda terbuka, guru sebagai pemimpin yang 

posisinya berada di pusat. Guru dapat berkomunikasi dengan 

sejumlah orang tua yang ada di dalam grup. Guru sebagai 

pusat semua laporan, instruksi, perintah kerja dan 

kepengawasan dengan empat orang tua atau lebih dan terjadi 

komunikasi antara orang tua satu dengan yang lain. Pola 

komunikasi roda terbuka ini dianggap paling baik 

dibandingkan dengan pola jaringan komunikasi lainnya 

karena lebih cepat mendapat tanggapan dan lebih 

terorganisasi.  
 

B. Saran-saran 

Penelitian ini masih terbatas dalam waktu dan dari segi 

wawancara juga masih mandiri, untuk penelitian selanjutnya 

peneliti dapat menggali data dan teori yang lebih komprehensif 

dan saling melengkapi. Mengingat penelitian yang dilakukan 
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peneliti banyak kekurangannya, maka penting untuk 

mengembangkan penelitian yang lebih baik terutama tentang pola 

komunikasi guru dan orang tua dalam pembelajaran masa new 

normal. Hal ini penting dilakukan sebagai cara dan strategi dalam 

berkomunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Setelah 

melakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal peneliti 

ketika mengajar nanti.  

 

C. Penutup 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin saya ucapkan atas segala 

rahmat yang diberikan Allah SWT. serta perjuangan yang begitu 

berkesan bagi saya yang tidak akan saya lupakan. Mulai dari 

perjuangan saat melakukan proses penelitian sampai akhirnya 

peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang 

sudah jadi. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada banyak 

pihak yang telah membantu serta memberi dukungan sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar.   

Skripsi ini telah dibuat sesuai dengan prosedur ilmiah 

yang sangat hati-hati, penulis telah menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan serta jauh 

dari kriteria sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran yang 

bersifat membangun sangat dibutuhkan peneliti demi 

kesempurnaan karya-karya penulis lainnya kelak di kemudian 

hari.      

Kurang lebihnya penulis mohon maaf. Penulis berharap 

semoga dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat 

dan ketaqwaan serta meridhai kita. 

Aamiin 


