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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang 

pelaksanaan program pembelajaran berbasis e-learning di SMK Negeri 1 Cimahi 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

A. Kesimpulan  

1. Secara keseluruhan pelaksanaan program pembelajaran e-learning pada 

kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 Cimahi 

pada asepk guru yang meliputi context, input, process dan product 

termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini ini terlihat dari aspek guru 

mampu membuat konten materi pembelajaran yang didukung dengan 

kompetensi penunjang serta pemahaman e-learning yang sangat baik 

2. Pelaksanaan program pembelajaran e-learning pada kompetensi rekayasa 

perangkat lunak di SMK Negeri 1 Cimahi dilihat dari sisi siswa yang 

meliputi context, input, termasuk dalam kategori sangat baik , aspek 

process dan product termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukan 

bahwa setiap masing-masing aspek belum berjalan dengan maksimal, 

diantaranya sekolah harus lebih memfasilitasi sarana dan prasarana e-

learning agar menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran, oleh karena itu 

perlu dilakukan peningkatkan pada masing-masing aspek agar 

pembelajaran e-learning dapat berjalan secara sangat baik. 

3. Ketersediaan sarana dan prasaran dalam mendukung pelaksanaan program 

pembelajaran berbasis e-learning di SMK Negeri 1 Cimahi sudah lengkap 

dan memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran e-learning, selain 

itu masih banyak siswa yang mempunyai fasilitas pendukung 

pembelajaran e-learning di bandingkan dengan yang tidak.  
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4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam implementasi 

pembelajaran e-learning adalah; tidak adanya standar baku yang dapat 

dijadikan acuan pembelajaran berbasis e-learning, kurangnya pemahaman 

guru bagaimana cara mengelola e-learning oleh sebab itu tidak setiap guru 

mampu menggunakan pembelajaran berbabsis e-learning,  dan kurangnya 

minat siswa untuk membuka portal e-learning dan menggunakannya 

sebagai sumber belajar utama sehingga penggunaan e-learning dalam 

pembelajaran belum optimal. 

B. Implikasi  

Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan gambaran atau informasi 

mengenai kesiapan guru, kesiapan siswa dan kesiapan sarana prasarana dalam 

menerapkan program pembelajaran elearning. 

Hasil penelitian dapat dijadikan landasan awal untuk mengembangkan 

konten (materi) e-learning SMK Negeri 1 Cimahi, mengembangkan proses 

pembelajaran, media dan bahan ajar berbasis agar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran berbasis e-learning dapat dilaksanakan secara berkala, maka sangat 

penting untuk memiliki standar mutu dalam pembelajaran berbasis e-learning. 

Dengan adanya informasi dari penelitian ini pihak pimpinan juga dapat 

melihat sejauh mana pelaksanaan program pembelajaran e-learning di SMK 

Negeri 1 Cimahi, sehingga dapat memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada 

guru tentang pembelajaran e-learning berbasis moodle.  

 

C. Rekomendasi  

Saran yang perlu dilakukan agar pembelajran e-learning di SMK Negeri 1 

Cimahi dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut: 

1. Guru lebih memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan sekolah dengan 

sebaik baiknya dan lebih meningkatkan komptensi dalam mengajar dengan 

memanfaatkan teknologi informasi berupa e-learning. 
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2. Siswa SMK Negeri 1 Cimaih sebagai besar telah dapat menggunakan TIK 

dengan baik, namun siswa disarankan lebih memanfaatkan fasilitas yang 

telah di berikan sekolah berupa e-learning sebagai metode baru dan 

senantiasa meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar 

dengan tujuan untuk meningkatkan nilai akademik siswa. 

3. Pengelola e-learning SMK 1 Cimahi agar melakukan pengelolaan e-

learning secara berkala agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

berbasis e-learning. 
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