
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan, 

antara lain: Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan uraian pembahasan 

mengenai Analisis Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sumber 

belajar guna meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama islam 

SDN 3 Podomoro Tahun Ajaran 2016/2017 maka peneliti mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sumber belajar guna 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama islam 

SDN 3 Podomoro menggunakan pembelajaran dengan cara menggunakan 

peralatan teknologi yang ada seperti laptop, LCD, power point, OHP. 

Melalui media/alat tersebut siswa mudah menerima materi yang 

disampaikan guru. Itu semua di lakukan agar siswa dapat belajar dengan 

efektif dan efisien dan tidak terlihat monoton. Dengan pembelajaran yang 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi siswa dapat mencapai 

tujuan dalam pembelajaran. Mereka dapat meningkatkan minat belajar 

dan antusias saat pembelajaran berlangsung. 

2. Prestasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran pendidikan agama 

islam SDN 3 Podomoro adalah siswa belajar dengan memanfaatkan 

teknologi yang ada. Namun belajar itu dapat dipengaruhi dari kemampuan 

belajar, cara belajar, motivasi belajar, sikap, perasaan, dan kondisi 
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psikis, dari sinilah siswa dapat belajar. Siswa dapat belajar dengan 

tenang jika mempunyai motivasi yang tinggi. Selain itu, lingkungan 

sekolah juga berpengaruh keberhasilan belajar siswa. Interaksi guru 

dengan siswa juga berpengaruh karena guru merupakan penentu 

keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar, di madrasah ini guru 

sebagai pendukung proses belajar mengajar, agar tujuan dari pembelajaran 

tercapai. Guru dapat menggunakan media/alat ini karena beliau ingin 

menumbuhkan kesenangan siswanya terhadap mata pelajaran 

pendidikan agama islam. Dan dapat terbukti bahwa siswa yang 

menerima materi dengan cara melihat dan mendengar akan selalu 

mengingatnya.memahami dan mengetahui. Oleh karena itu, ada 

ketertarikan tersendiri dari siswa dalam belajar. 

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sumber belajar guna 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama islam SDN 3 

Podomoro Tahun Ajaran 2016/2017 pada pembelajaran pendidikan agama 

islam, guru menggunakan teknologi yang telah ada yaitu media komputer, 

power point, overhead projector, LCD dan internet. Jika menggunakan 

perlatan-perlatan teknologi siswa akan mudah menyerap materi karena 

antusias siswa yang tinggi dalam belajar. 

Hasil kuisionair dalam pemanfaatan teknologi informasi dari 36 siswa 

diketahui tentang tingkat pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber 

belajar mapel pendidikan agama islam sebagai berikut : mengatakan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber belajar dalam mapel pendidikan 
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agama islam dalam kriteria sangat baik , Dari hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa secara umum pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber belajar 

mapel pendidikan agama islam siswa SDN 3 Podomoro Kabupaten  Pringsewu tahun 

pelajaran 2016/2017 sudah baik. 

Dan dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil belajar dari siswa SDN 3 

Podomoro Kabupaten Pringsewu saat ini sudah tinggi. Pemanfaatan teknologi 

informasi sebagai sumber belajar mapel pendidikan agama islam terhadap 

hasil belajar SDN 3 Podomoro Kabupaten Pringsewu 2016/2017. Ada pengaruh 

yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber belajar mapel 

pendidikan agama islam terhadap hasil belajar. Berdasarkan detesis terlihat 

bahwa paling banyak siswa memanfaatkan teknologi informasi sebagai sumber 

belajar mapel pendidikan agama islam dalam kategori baik sebesar sedangkan 

hasil belajar dalam kategori baik sebesar Jadi semakin tinggi pemanfaatan teknologi 

informasi sebagai sumber belajar mapel pendidikan agama islam, semakin tinggi 

pula hasil belajar siswa. 

B.   Saran 

Saran berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu: 

1. Perlunya peningkatan frekuensi dalam menggunakan teknologi informasi 

sebagai sumber belajar mapel pendidikan agama islam untuk 

meningkatkan 

2. Hasil belajar, dan akhirnya akan diperoleh wawasan yang luas dan hasil 

belajar yang optimal Pihak guru, hendaknya memberikan penugasan-
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penugasan yang menuntut siswa mencari informasi melalui teknologi 

informasi, sehingga dapat meningkatkan Hasil belajarnya. 

3. Pihak Sekolah dapat memberikan fasilitas teknologi informasi secara 

gratis melalui pembangunan jaringan Wifi, sehingga guru dapat dengan 

mudah memanfaatkan teknologi informasi dan Hasil belajarnya menjadi 

meningkat. 

4. Untuk guru agama pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber 

belajar dilakukan secara terus menerus. Apalagi siswa sering berfikir 

jika belajar pendidikan agama islam sulit untuk dipahami. Ubahlah cara 

fikir siswa untuk menjadikan pendidikan agama islam adalah sebagai mata 

pelajaran yang mudah untuk  dipelajari. Dengan media/alat yang 

konvensional menjadikan siswa lebih aktif dan semangat dalam belajar 

sejarah. Siswa pada saat proses belajar mengajar hendaknya 

lebih memperhatikan yang dijelaskan oleh guru dan lebih aktif. Siswa 

juga dapat menerima materi baru yang disampaikan oleh 

gurunya, Memberikan respon balik kepada guru setelah materi yang 

disajikan/ dipelajari. Diharapkan pada saat proses belajar mengajar tidak 

mengabaikan guru pada saat guru menyampaikan materi pada saat 

kegiatan belajar mengajar berjalan 

C.  PENUTUP 

Alhamdulillah Wasyukrulillah kupanjatkan kehadirat Allah SWT. Yang 

telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya dari awal 

pengerjaan tesis hingga saat ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian 
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ini dan dapat menyelesaikan tesis yang Meningkatkan hasil belajar mata pelajar 

PAI SDN 3 PODOMORO sehingga akhirnya Alhamdulillah Penulis berada pada 

titik gemilang. Harapan Penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat 

bagi diri Penulis pribadi dan seluruh pembaca pada umumnya. maka Penulis 

membutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini. 

Akhirnya sebagai penutup Penulis mohon maaf, atas segala kekurangan dan 

kesalahan. 

 

 

 


