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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektifitas penggunaan media e-

comic terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK 

mengenal operasi dasar komputer maka dapat ditarik beberapa keimpulan, yaitu: 

1. Simpulan Umum 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang 

efektifitas penggunaan media e-comic terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran TIK di sekolah menengah pertama. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara 

sebelum dan setelah menggunakan media e-comic. perbedaan tersebut dapat 

dilihat dari gain tes hasil belajar ketika sebelum dan setelah menggunakan media 

e-comic. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan media e-comic efektif 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK Bab mengenal 

operasi dasar komputer.  

2. Simpulan Khusus 
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Dalam penelitian ini peneliti merumuskan empat kesimpulan khusus yang 

merupakan penjabaran dari kesimpulan umum dari hasil penelitian ini. berikut ini 

adalah penjabaran kesimpulan secara lebih khusus pada penelitian ini. 

a. Penggunaan media e-comic efektif dalam hasil belajar ranah pengetahuan 

(C1) siswa pada mata pelajaran TIK Bab mengenal operasi dasar komputer. 

b. Penggunaan media e-comic efektif dalam hasil belajar ranah pemahaman 

(C2) siswa pada mata pelajaran TIK Bab mengenal operasi dasar komputer. 

c. Penggunaan media e-comic efektif dalam hasil belajar ranah pengaplikasian 

(C3) siswa pada mata pelajaran TIK Bab mengenal operasi dasar komputer. 

d. Penggunaan media e-comic efektif dalam hasil belajar ranah penganalisis 

(C4) siswa pada mata pelajaran TIK Bab mengenal operasi dasar komputer. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan 

bahwa penggunaan media e-comic efektif terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

pada ranah kognitif aspek mengetahui, memahami, aspek mengaplikasikan dan 

aspek menganalisis pada mata pelajaran TIK pada Bab mengenal operasi dasar 

komputer.   

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dirumuskan dalam kesimpulan diatas, 

maka peneliti mencoba untuk mengajukan saran dan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah 
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Disarankan bagi kepala sekolah dalam hal ini sebagai pemberi keputusan, 

dengan adanya penlitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap 

penggunaan media-media pembelajaran baru yang dapat menunjang proses 

pembelajaran salah satunya media e-comic dan juga tersedianya sarana-sarana 

yang menunjang dalam proses pembelajaran dengan menggunakan e-comic.    

2. Guru 

Penggunaan media e-comic dalam pembelajaran TIK diharapkan dapat 

memberikan dampak yang positif dan motivasi kepada guru dalam 

mengembangkan kreativitas dalam menyusun dan merancang suatu metode dan 

media dalam menunjang proses pembelajaran.  proses pembelajaran dapat 

menggunakan berbagai metode mengajar yang lebih bervariasi dan lebih menarik, 

dengan munggunakan media komputer sebagai media penunjang proses 

pembelajaran, karena dengan adanya pembelajaran yang tidak monoton siswa 

termotovasi dalam membentuk imajinasi, ide, serta motivasi siswa dalam belajar.   

3. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  saat ini dirasakan sangat 

pesat dan  penting dan merupakan suatu fenomena yang signifikan bagi kemajuan 

dunia pendidikan seperti pemanfaatan komputer untuk e-comic dan terutama 

dalam peningkatan kualitas dan hasil pembelajaran. Peneliti berharap dengan 

adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi disiplin ilmu Teknologi 

Pendidikan khususnya dalam pengembangan media pembelajaran. Dan dapat    
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mengembangkan perkuliahan yang berhubungan dengan media grafis , dan juga 

diharapkan dapat lebih melengkapi sarana  dan prasarana yang berhubungan 

dengan pembuatan media pembelajaran yang berbasis digital. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat ditindaklanjuti, dan dapat 

dijadikan sebagai referensi . dengan pembuatan media e-comic lainnya dengan 

penyajian yang lebih bervariasi dan lebih atraktif pada mata pelajaran yang 

berkaitan dengan mata pelajaran TIK. Serta pengembangan e-comic ini dilakukan 

bukan hanya di sekolah saja tapi bisa di uji cobakan pada pelatihan-pelatihan 

tertentu. 

 


