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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran PAI yang berlangsung di SMP yang berkaitan dengan 

penggunaan media interaktif berbasis komputer yang meliputi : 

a. Minat siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan media interaktif 

berbasis komputer sudah sangat baik dan selama mengikuti pembelajaran 

mereka memahami materi yang diberikan. Meskipun tingkat penguasaan 

siswa terhadap komputer berbeda-beda, tetapi tidak menjadi halangan 

dengan adanya bimbingan dari tutor dan teman sebaya yang penguasaan 

komputernya lebih baik. 

b. Para guru sudah mampu membuat rencana pembelajaran, mereka 

mengetahui secara teoretis bahwa pembelajaran bertujuan agar siswa 

berpikir kreatif, dan dapat memahami konsep, prinsip dan strategi. Guru 

memahami bahwa penggunaan media dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa yang nantinya akan berdampak pada 

hasil belajar siswa itu sendiri. Meskipun para guru masih sangat jarang 

menggunakan media pembelajaran selain buku paket, apalagi media yang 

berbasis komputer bahkan belum pernah digunakan . 
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c. Ketersediaan komputer pada tiap sekolah dengan spesifikasi yang sesuai 

masih terbatas untuk tiap sekolah, sedangkan media interaktif berbasis 

komputer sama sekali belum tersedia di sekolah. 

d. Waktu yang diperuntukkan untuk pembelajaran Pendidikan Agama Iskam 

di sekolah sudah mencukupi.  

2. Perencanaan dan Pengembangan media interaktif berbasis komputer untuk 

pembelajaran PAI terdiri atas beberapa tahapan yaitu : 

a. Perencanaan terdiri dari : 

� Analisis konsep pengembangan bahan ajar digital 

� Flowchart view pengembangan bahan ajar  

� Storyboard multimedia interaktif 

b. Pengembangan multimedia interaktif 

Pertama, menyiapkan elemen-elemen yang diperlukan. Kedua, membuat 

tampilan-tampilan yang ada dalam media tersebut. Ketiga, pengisian audio 

yang  berkaitan dengan materi yang ada dalam media tersebut. Keempat, 

pengemasan dalam bentuk CD yang kemudian dilanjutkan dengan instal 

media tersebut ke dalam komputer yang akan dipergunakan dalam peroses 

pembelajaran.  

3. Implementasi penggunaan media interaktif berbasis komputer pada 

pembelajaran PAI didasarkan pada beberapa indikator yakni : 

a. Tanggapan siswa selama pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan media interaktif berbasis komputer, dimana para siswa 

merasa tertarik selam proses pembelajaran berlangsung, tidak mengalami 
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kebosanan dan meningkatkan aktivitas belajaranya dan berdampak pada 

peningkatan kualitas hasil belajar siswa. 

b. Tanggapan guru selama pembelajaran dengan menggunakan media 

interaktif berbasis komputer sudah baik, dimana selama proses 

pembelajarn berlangsung yang menggunakan media interaktif berbasis 

komputer mmapu menciptakan pembelajaran secara lebih aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan. Mereka melihat proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara mandiri dalam bimbingannya. 

c. Hasil observasi yang dilakukan terjadi peningkatan aktivitas belajar dari 

siswa selama mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media 

interaktif berbasis komputer. Dari hasil kuesioner yang disebarkan 

kepada siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media interaktif berbasis tanggapan meraka sebagian besar 

menyatak bahwa dengan menggunakan media interaktif berbasis 

komputer dapat meningkatkan aktivitas belajar mereka.  

d. Terhadap kualitas hasil belajar para siswa setelah dilakukaan tes terjadi 

peningkatan kualitas hasil belajar siswa sebelum menggunakan media 

interaktif berbasis komputer dan setelah menggunakan media interaktif 

berbasis komputer selama proses pembelajaran berlangsung. 

4. Pengembangan media interaktif berbasis komputer ini mendapat dukungan 

penuh dari guru, siswa dan sekolah tempat dilaksanakannya  penelitian. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pad bab sebelumnya terdapat 

beberapa rekomendasi dari penulis sebagai berikut : 

a. Media interaktif berbasis komputer pada pembelajaran PAI yang 

dikembangkan membuat para siswa dapat belajar lebih aktif dan 

memanfaatkan fasilitas komputer secara mandiri. Para siswa dapat 

menyesuaikan dirinya sesuai dengan daya serap dan kemampuan menguasai 

materi pelajaran secara lebih efektif. 

b. Sekolah hendaknya memiliki laboratorium komputer dengan kualifikasi dan 

spesifikasi yang sesuai dan jumlah komputer yang tersedia sesuai dengan 

jumlah siswa yang ada tiap kelas. 

c. Tenaga pengajar hendaknya mampu mengoperasikan komputer, sehingga 

tenaga pengajar tersebut mampu membimbing siswa dalam mengoperasikan 

komputer pada pelaksanaan pembelajaran 

d. Kepada instansi terkait hendaknya sering mengadakan pelatihan-pelatihan 

kepada para guru di sekolah, apakah itu pengetahuan tantang komputer 

ataupun tentang media pembelajaran. 


