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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Bab ini memaparkan tentang dua sub pokok yaitu: (1) simpulan; (2) implikasi 

dan rekomendasi. Simpulan memaparkan hal-hal  yang penting dari hasil analisis 

temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Implikasi dan rekomendasi 

memaparkan tulisan yang ditujukan kepada guru, pihak sekolah, perguruan tinggi 

dan penelitian selanjutnya.  

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi oleh guru PAI dalam proses pembelajaran PAI di SMP Ar-Rafi’ Drajat 

Bandung dapat disimpulkan secara umum pemanfaatan TIK yang dilakukan oleh 

guru PAI sudah cukup maksimal hal ini terlihat dari bentuk pemanfaatan TIK yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun simpulan khusus dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. TIK yang dimanfaatkan oleh guru PAI dalam proses pembelajaran PAI di 

SMP Ar-Rafi’ Drajat Bandung dapat dikatakan sudah cukup maksimal. 

Pemanfaatan TIK yang dilakukan oleh guru PAI berawal dari kebijakan 

sekolah. Kebijakan tersebut mengenai platform yang digunakan oleh seluruh 

guru-guru termasuk guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran yang 

efektif. Selain itu juga, guru sudah menguasai dalam mengoperasikan 

pemanfaatan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan TIK yang 

dimanfaatkan oleh guru seperti chromebook, LCD proyektor, internet dan 

audio. Kemudian aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran dengan 

memanfaatkan TIK yaitu, aplikasi google (google clasroom, google docs, 

google slidess, google forms), quizizz, bookwidget, kahoot, plikers, hangout, 

ensiklopedia hadis, tafsir dan sebagainya. 

b. Pemanfaatan TIK oleh guru PAI dalam proses pembelajaran PAI di SMP Ar-

Rafi’ Drajat Bandung memiliki beberapa tujuan yakni, bagi sekolah, bagi 

guru dan bagi siswa. Tujuan bagi sekolah yaitu sekolah harus menyesuaikan 

dengan era teknologi informasi dan komunikasi meliputi TIK sebagai media 
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pembelajaran, akses informasi menjadi lebih cepat, mempermudah 

pengawasan yang dilakukan oleh sekolah. Tujuan bagi guru yaitu 

mempermudaah guru dalam mengajar agar lebih efisien dan efektif. Tujuan 

bagi siswa yaitu untuk memotivasi belajar siswa dalam belajar dan siswa 

dapat mencari informasi sendiri. 

c. Cara pemanfaatan TIK yang digunakan oleh guru PAI dalam proses 

pembelajaran PAI di SMP Ar-Rafi’ Drajat Bandung meliputi perencanaan, 

proses dan evaluasi dalam pembelajaran.  Perencanaan

pembelajaran PAI dengan mamanfaatkan TIK ditemukan dalam penyusunan 

RPP, bahan ajar dengan cara digitalisasi konten seperti google docss dan 

google slides serta mempersiapkan perangkat yang mendukung 

pembelajaran. Proses pembelajaran PAI dengan memanfaatkan TIK 

ditemukan dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

Kegiatan pendahuluan seperti kegiatan apersepsi guru memanfaatkan aplikasi 

permainan yakni bookwidget, quizizz untuk memotivasi siswa dalam belajar. 

Kegiatan inti seperti kegiatan mengamati memanfaatkan google slidess, 

google docs untuk ditampilkan kepada siswa dan mengumpulkan informasi 

dengan memanfaatkan google clasroom untuk pemberian tugas, searching 

untuk mencari sumber belajar. Kegiatan penutup, dalam penilaian 

memanfaatkan aplikasi permainan dalam pembelajaran. Evaluasi 

pembelajaran PAI dengan memanfaatkan TIK yakni, pada penilaian proses 

dengan menggunakan google forms dan aplikasi lain seperti quizizz, kahoot 

dan sebagainya, kemudian pada penilaian akhir hanya menggunakan google 

forms. 

d. Pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran PAI di SMP Ar-Rafi’ Drajat 

Bandung memiliki kelebihan yang berdampak pada guru, siswa dan sekolah. 

Kelebihan bagi guru yakni, meningkatkan kompetensi profesional guru, 

memudahkan guru dalam mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih 

efisien dan efektif. Kelebihan bagi siswa yakni, pembelajaran lebih menarik, 

kreatif, aktif dan mempermudah siswa dalam memahami materi. Kelebihan 
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bagi sekolah yakni, meningkatkan citra atau mutu sekolah sebagai sekolah 

yang mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK. 

e. Kendala atau hambatan yang ditemukan dalam pemanfaatan TIK pada proses 

pembelajaran PAI di SMP Ar-Rafi’ Drajat Bandung hanya berupa kendala 

teknis dalam pelaksanakan pembelajaran yaitu gangguan koneksi internet 

yang tidak menentu.  

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat implikasi dari pemanfaatan TIK oleh 

guru PAI dalam proses pembelajaran di sekolah yaitu kompetensi guru PAI dalam 

menguasai TIK dan kontribusi sekolah dalam memberikan fasilitas. Kemudian, 

peneliti memberikan beberapa saran serta rekomendasi sesuai dengan penelitian 

yang sudah dilakukan oleh peneliti, di antaranya adalah:  

5.2.1 Bagi Guru 

a. Dalam proses pembelajaran PAI, pemanfaatan TIK dalam proses 

pembelajaran PAI di sekolah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

dalam pembelajaran PAI dan meningkatkan kompetensi guru maka 

seyogyanya guru PAI memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran 

PAI. 

b. Pemanfaatan TIK dapat digunakan dalam mata pelajaran yang lainnya sesuai 

dengan kompetensi dan kebutuhan guru. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Dapat mengoptimalisasikan program dengan adanya panduan tertulis 

mengenai pemanfaatan TIK dalam pembelajaran agar memudahkan dalam 

memahami pemanfaatan tersebut. 

5.2.3 Bagi Prodi IPAI 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan referensi mengenai 

pembelajaran PAI yang berbasis TIK. 

b. Sebagai sarana media pembelajaran dalam mata kuliah yang ada pada 

program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. 
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c. Sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan 

ilmunya agar menjadi guru yang profesional. 

5.2.4 Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Dalam memilih penelitian mengenai pemanfaatan TIK dalam pembelajaran 

PAI hendaknya lebih mengkhususkan pada pemanfaatan tersebut sehingga 

data yang didapat akan lebih lengkap dan lebih rinci. 

b. Dapat mengembangkan penelitian tidak hanya berorientasi pada guru tetapi 

pada siswa maupun dalam pembelajaran PAI itu sendiri. 

 


