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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat oleh penulis antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penerapan kunjungan rumah di MI Al-Musthofa Klepek terdiri dari 

pelaksanaan kunjungan rumah. Penunjang pelaksanaan kunjungan rumah 

itu dibagi menjadi: Pertama perencanaan lokasi meliputi kegiatan 

penentuan lokasi yang akan digunakan atau dijadikan tempat kunjungan 

rumah. Kedua penentuan materi yang akan disampaikan kepada peserta 

didik, pemilihan materi disesuaikan kepada guru masing-masing yang 

akan melakukan kunjungan rumah dengan jadwal yang sudah ditentukan. 

Ketiga alat pelindung diri, kegunaan alat pelindung diri yaitu untuk 

melindungi diri dari terlularnya virus Covid-19. Dan yang keempat/ 

terakhir yaitu transportasi, karena dengan transportasi bisa mengantarkan 

kepada tempat yang dituju. 

2. Hambatan kunjungan rumah di MI Al-Musthofa Klepek adalah sebagai 

berikut: hambatan yang dialami oleh guru maupun orang tua antara lain: 

Terbatasnya SDM, Membutuhkan kesabaran dan tenaga ekstra, rumah 

antar peserta didik dengan guru jauh, dan kesulitan mengajari anak di 

rumah. 



80 
 

 

3. Solusi kunjungan rumah di MI Al-Musthofa Klepek adalah dengan 

melakukan tindakan pemecahan masalah sebagai berikut: Pemecahan 

masalah mengenai terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) dapat 

diatasi dengan pembagian kelompok belajar perkelas, Pemecahan 

masalah mengenai membutuhkan kesabaran dan tenaga ekstra dapat 

diatasi dengan pembagian kelompok belajar, Pemecahan masalah 

mengenai rumah antar peserta didik dengan guru jauh dapat diatasi 

dengan pembagian kelompok belajar perkelas, Pemecahan masalah 

mengenai kesulitan mengajari anak di rumah dapat diatasi dengan 

menanyakan materi yang belum paham kepada guru kelas masing-

masing maupun guru mapel. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Pihak sekolah diharapkan memberikan tambahan waktu belajar, 5 kali 

pertemuan selama seminggu dan penambahan izin pembelajaran lebih 

dari 2 jam belajar.  

2. Orang tua diharapkan lebih mengontrol anak jika dirumah, membatasi 

dalam bermain, serta mengingatkan waktu untuk belajar dengan 

menentukan jam belajar maupun bermain untuk anak. 
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C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang dengan rahmat 

serta hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan, dengan tanpa mendapatkan 

kesulitan yang berarti. 

Disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, 

baik dalam menyusun kata, isi, maupun bahasanya. Untuk itu segala kritik 

dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya. 

Meskipun demikian penulis berharap agar karya ini memberikan manfaat 

kepada diri penulis maupun orang lain. Aamiin Aamiin Ya Robbal Alamiin. 

 


