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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini akan memaparkan mengenai simpulan dan saran hasil penelitian 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar untuk meningkatkan keterampilan 

mengolah informasi siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa di kelas VIII-G 

SMPN 14 Bandung. 

A. Simpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan dan pengamatan 

tindakan kelas dengan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dari awal 

siklus pertama sampai siklus ketiga diperoleh simpulan sebagai berikut. 

Pertama perencanaan pelaksanaan pembelajaran IPS dengan mamanfaatkan 

internet sebagai sumber belajar untuk meningkatkan keterampilan megolah 

informasi siswa dari awal siklus satu sampai siklus tiga dilkasifikasikan dengan 

kategori “baik”. Hal tersbut dapat dilihat dari terlaksananya semua rancangan 

pelaksanaan. Adapun kegiatan perencanaan yang dilakukan diantaranya 

menentukan kompetensi dasar yang akan dikembangkan dan menentukan materi 

kemudian  membuat RPP supaya pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan 

terstruktur sesuai dengan harapan peneliti. Menentukan tema dalam RPP serta 

mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Setelah 

membuat RPP, kegiatan perencanaan selanjutnya adalah mempersiapkan sumber 

belajar internet yang akan diguakan, powerpoint materi, vidio pembelajaran, 

membuat laporan observasi mencangkup penilaian guru, penilaian keterampilan 

mengolah informasi siswa dengan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. 

Kedua pelaksanaan pembelajaran IPS melalui pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar untuk meningkatkan keterampilan mengolah informasi siswa 

diawali dari silus satu sampai siklus tiga  dapat dikategotikan “baik”. Hal ini 

ditunjukan dari perolehan persentase kemampuan peneliti dalam menerapkan 

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. mendeskripsikan berbagai materi 

dan sumber internet seperti gambar, artikel, blog dan vidio yang akan digunakan 
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dalam pembelajaran. menjabarkan bagaimana mengolah informasi dari internet. 

Guru dalam setiap pertemuan menyiapkan media dan sumber belajar internet yang 

akan digunakan yaitu, baik gambar atau artikel, blog bisa juga vidio. Penilaian 

pembelajaran dilakukan saat pelaksanaan pembelajaran ketika siswa mengolah 

informasi dengan sumber belajar internet. Pada saat pembelajaran berlangsung, 

guru mengobservasi kejadian yang terjadi sesuai dengan rubrik yang telah dibuat 

pada tahap perencanaan. Penilaian dikhususkan pasa capaian keterampilan 

mengolah informasi siswa dengan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. 

penilaian setelah pembelajarn dilakukan dengan mewawancarai siswa dan guru 

mitra. 

Ketiga merefleksikan kendala dan solusi dalam meningkatkan keterampilan 

mengolah informasi pada siswa dengan memanfaatkan inernet sebagai sumber 

belajar dalam pembelajaran IPS. Siswa sebelumnya belum pernah mengolah 

informasi dengan memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. sehingga pada 

siklus pertama masih kebiingungan. Kondisi kelas tidak kondusif dan ribut ketika 

sedang mengerjakan tugas sehingga membuat konsentrasi menjadi terganggu dan 

penyelesaian tugas menjadi lambat. Secara umum kendala yang peneliti hadapi 

dapat teratasi dengan baik. Untuk mengatasi kendala yang terjadi seperti yang 

dipaparkan tersebut, maka peneliti melakukan perbaikan dengan solusi, guru 

sebaiknya menelaah kembali perencanaan yang telah dibuat agar dapat diketahui 

jika masih ada kekurangan pada perencanaan tindakan saat di kelas. guru 

memberikan stimulus kepada siswa agar aktif dalam mengerjakan tugasnya saat 

mengolah informasi dengan sumber belajar internet, kemudian guru seharusnya 

menjelaskan terlebih dahulu cara mengolah informasi dari sumber internet dengan 

jelas. Penilaian terhadap kegiatan siswa perlu diperbaiki lagi, guru harus lebih 

tegas kepada siswa dalam mengkondisikan siswa yang tidak mengerjakan tugas 

atau melakukan kegiatan lain di luar kegiatan pembelajaran. 

Keempat mengenai hasil peningkatan dalam meningkatkan keterampilan 

mengolah informasi siswa dengan memnafaatkan internet sebagai sebagai sumber 

belajar dalam pembelajaran IPS di kelas VIII-G SMPN 14 Bandung, dapat dilihat 

dari prkembangan dari hasil nilai keseluruhan nilai  lima indikator dari 
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keterampilan mengolah informasi siswa yaitu mengumpulkan informasi dari 

internet terkait sumber belajar yang akan digunakannya, meyeleksi informasi 

dengan memilih informasi yang relevan dan mempertanyakan informasi, 

menganalisis informasi dengan menginterpretasi dan membandingkan informasi, 

menyajikan informasi hasil analisinya, serta mengkomunikasikannya. Semua 

aspek ini mengalami perkembangan dari siklus satu hingga siklus empat, bahwa 

kelima indikator telah meningkat dan berkembang menjadi kategori “baik” 

dengan persentase yang lebih meningat dari pada sebelumnya. Sehingga dapat 

terlihat dengan jelas bahwa pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dapat 

meningkatkan keterampilan mengolah informasi siswa. 

B. Rekomendasi  

Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaian setelah 

melaksanakan kegiatan penelitian utuk diajadikan saran dan masukan kepada 

pihak-pihak terkait untuk kedepannya yang terdiri dari rekomendasi begi 

siswa, bagi guru dan bagi sekolah serta bagi peneliti selanjutnya, berikut 

merupakan rekomendasi yang diberikan: 

1) Bagi Siswa 

Kebanyakan siswa beranggapan bahwa belajar IPS sangat 

membosankan karena berkutat dengan teori dengan buku sebagai sumber 

belajar yang ada dibuku atau terlalu textbook, meskipun banyak yang bisa 

dijadikan sumber belajar seperti masyarakat, pasar, musieum namun 

diperlukan biaya dan waktu yang lebih banyak untuk mengkajinya di dalam 

kelas, dan terkadang siswa malas untuk melakukan tugas tersebut jika diluar 

jam belajar, setelah pelaksanaan penelitian ini diharapkan siswa dapat 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar, selain murah mudah serta 

terdapat banyak informasi terkait permasalahan, fenomena sosil yang tersedia 

di internet sesuai dengan bahan kajian IPS, melatih siswa juga untuk 

mengolah informasi yang di dapatnya agar informasi yang didapat berguna 

untuk menyelasaikan permasalahan siswa. 

2) Bagi Guru 
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Pemanfaatan sumber belajar internet dalam pembelajaran IPS mungkin 

bukan satu satunya sumber belajar yang dapat digunakan, namun sumber 

belajar internet sangat menunjang dijadikan sumber belajar IPS berdasarkan 

kriteria sumber belajar yaitu harus murah, mudah dan dekat dengan siswa 

internet sangat masuk kriteria sumber belajar ang dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan pemebalajarn IPS khusunya karena mengandung banyak informasi 

yang beragam dan variatif sehingga berbagai kejadian fenomena dapat 

diangkat dan disajikan di kelas tanpa harus turun kelapangan. Namun 

dibutuhkan keterampilan  guru dalam menggunakan teknologi berupa internet 

dan alat untuk mengaksesnya serta mengetahui fasilitas, situs beserta 

karakteristiknya. 

3) Bagi Sekolah 

Bagi sekolah peneliti merekomendasikan salah satu sumber belajar 

yang dapat digunakan dan dijadikan sumber belajar dalam kegiatan 

pembelajaran yakni internet, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar 

dapat dijadikan pertimbangan bagi sekolah guna mengembangkan sekolah 

yang berbasis teknologi sesuai dengan tantangan abad sekarang selain itu 

sebagai implementasi dari kurikulum yang mendorong agar semua 

komponene pembalajaran di sekolah menunjang bagi kemelekan informasi 

dan teknologi. 

4) Bagi peneliti  

Bagi peneliti selanjutnya menjadi rekomendasi dalam melakukan 

penelitian serupa, serta dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam 

penelitian ini serta mengembankanpenelitian sejenis dengan lebih baik lagi. 

Demikian simpulan dan saran yang dapat peneliti kemukakan. 

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan 

kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya dan secara khusus dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pihak terkait khususnya bagi 

pihak pihak yang disebutkan diatas dalam mengembangkan pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar untuk mengingkatkan keterampilan 

mengolah informasi siswa dalam pembelajaran IPS. 

 


