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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program layanan BK/TIK yang 

dilakukan terhadap partisipan guru dan siswa maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Respon dari partisipan guru terhadap pelaksanaan implementasi program 

layanan BK/TIK di MTs Al Musyawarah Lembang. Program ini terlaksana 

dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sangat tingginya feeback 

partisipan guru pada indikator instrume penjelasan terkait pemanfaatan 

internet dalam mencari informasi dan juga indikator penjelasan dalam 

menggunakan TIK dalam memberikan atau menerima materi/tugas dari 

siswa. Selain dari guru, hasil baik pun didapat dari hasil instrument 

terhadap partisipan siswa. Hal tersebut terlihat dari sangat tingginya 

feedback partisipan siswa terhadap penjelasan mengenai cara untuk 

menyebarkan atau membagikan materi pelajaran kepada teman maupun 

guru. 

2. Program layanan BK/TIK ini sendiri berdampak positif terhadap 

ketercapaian literasi TIK guru dan siswa. Khususnya bagi partisipan guru 

yang memiliki tingkat literasi TIK sangat baik setelah mendapatkan 

layanan berupa BK/TIK. Lalu untuk ketercapaian literasi TIK siswa yang 

menerima program layanan BK/TIK berada pada kriteria yang baik. 

3. Dengan pencapaian literasi TIK guru yang menerima program layanan  

BK/TIK sangat baik. Maka pengaruh perubahan yang dialami oleh 

partisipan guru memiliki tingkat signifikan yang sangat tinggi. Dan untuk 

partisipan siswa, tingkat pengaruh implementasi program layanan BK/TIK 

terhadap ketercapaian literasi TIK siswa memiliki signifikan pengaruh 

yang rendah. 
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5.2.  Saran dan Rekomendasi 

Dengan besarnya data yang diperoleh dari implementasi program layanan 

BK/TIK terhadap literasi TIK guru dan siswa maka diharapkan kegiatan ini tidak 

hanya berhenti disini. Karena kegiatan ini memiliki dampak yang sangat baik 

terhadap ketercepaian literasi TIK guru dan dampak yang baik bagi siswa. Dengan 

pencapaian tersebut maka kebiajakan pemerintan akan pemanfaatan TIK pada 

pembelajaran di sekolah akan terealisasi dengan baik. 

Untuk seluruh guru TIK yang bertugas di sekolah yang menggunakan 

kurikulum 2013 diharapkan mampu memanfaatkan program layanan BK/TIK 

dengan baik. Jangan sampai untuk berpindah profesi menjadi guru prakarya 

karena dengan begitu, akan banyak manfaat positif dari program layanan BK/TIK 

yang tidak akan didapat bagi seluruh elemen sumber daya manusia di sekolah 

tersebut. 

Bagi pihak sekolah diharapkan mampu memfasilitasi guru jauh lebih baik 

lagi dalam  menyediakan  alat bantu tambahan berbasis TIK agar setiap guru 

mampu memanfaatkan peralatan tersebut dalam kegiatan belajar mengajar sehari-

hari. Selain daripada itu diharapkan pihak sekolah pun turut aktif dalam 

memberikan pelatihan atau informasi kepada guru TIK terhadap hal yang 

berkaitan seminar atau pembahasan mengenai TIK. Hal tersebut dimaksudkan 

agar kompetensi guru TIK yang berada di MTs Al Musyawarah Lembang 

memiliki level yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Tak lupa diharapkan untuk 

menyediakan laboratiroum TIK agar para siswa mampu memanfaatkan teknologi 

dengan semestinya.  
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