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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya guru PAI meningkatkan 

kemahiran mengajar menggunakan media ICT dan implikasinya terhadap 

profesionalisme guru yang telah dijelaskan dalam  pembahasan pada Bab IV dari 

temuan dan teori secara umum dapat disimpulkan bahwa seorang guru dalam hal ini 

secara khusus adalah guru PAI harus terus meneruskan meningkatkan kompetensi diri 

terutama dalam hal pengembangan proses pembelajaran yang menjadi tanggung 

jawabnya sebagaimana dijelaskan dalam UU no 14 tahun 2005 dan permendikbud 

nomor 16 tahun 2007 untuk menunjukkan profesionalitas dan kualifikasi diri  

terhadap profesi yang telah dimiliki.  

Secara umum guru PAI telah mengenal dan menggunakan media ICT dalam 

kegiatan belajar mengajar dan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan tanggung 

jawab lain sebagai pendidik, seperti penggunaan komputer, laptop, proyektor, 

jaringan internet.  Penggunaan media ICT yang umum digunakan dalam pembelajaran  

adalah penggunaan laptop dan proyektor untuk menampilkan slide PPt materi atau 

untuk menampilkan video tutorial dan film pendek terkait materi yang sedang 

diajarkan. Meskipun penggunaannya belum maksimal  karena beberapa kendala yang 

ada pada diri guru PAI  maupun kendala yang ada pada sekolah tempat guru PAI 

mengabdi.  

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh guru PAI untuk meningkatkan 

kemahiran mengajar menggunakan media ICT antara lain adalah dengan mengikuti 

beberapa pelatihan yang diadakan oleh sekolah (IHT), mengikuti kelas online untuk 

materi pengembangan media belajar seperti kelas Camtasia, Canva juga belajar 

secara otodidak dengan melihat tutorial dari youtube dan google danmengikuti diklat 

yang diadakan oleh dinas terkait seperti pelatihan penggunaan aplikasi Quizizz. Tetapi 

upaya peningkatan ini pun tidak berlangsung secara maksimal disebabkan beberapa 

kendala seperti sangat jarang kegiatan IHT disekolah maupun diklat dari dinas 

mengenai pengembangan media belajar dan untuk mengikuti kelas online guru 

terkendala dengan waktu mengajar dan tugas tambahan lainnya. 
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Implikasi peningkatan kemahiran guru PAI dalam menggunakan ICT sebagai 

media pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap peningkatan profesional 

guru.Guru yang memiliki kemahiran akan menjadikan guru tersebut (1) mampu 

melaksanakan semua tugas pokok guru dengan baik dimulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan pembelajaran hingga menyelesaikan tahap penilaian terhadap hasil kerja 

peserta didiknya (2) memiliki  kepercayaan diri yang tinggi dalam menciptakan 

kegiatan pembelajaran yang menarik, kreatif dan berkesan (3) memudahkan siswa 

dalam proses memahami materi yang terlihat sulit dan membosankan.  

Dari keseluruhan hal ini dapat dipahami bahwa guru PAI yang memiliki 

kemahiran mengajar terutama dalam penggunaan media ICT akan memudahkan guru 

untuk mencapai SNP terkait  standar pendidik  juga sesuai dengan standar kualifikasi 

kompetensi guru berdasarkan permendikbud no 16 tahun 2007 untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional yang tertera dalam UU no 20 tahun 2003.  

 

5.2.Implikasi 

Berdasarkan simpulan diatas bahwa penelitian ini melibatkan beberapa 

implikasi, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Penjelasan mengenai 

implikasi teoritis adalah beberapa kajian mengenai kompetensi yanag harus 

dimiliki seorang guru termasuk didalamnya adalah guru PAI lebih dari apa yang 

tercantum didalam UU bahwa guru yang memiliki kompetensi akan menjadi 

sumber inspirasi bagi pengembangan kemampuan peserta didiknya.  

Seperti yang tertera dalam  Undang-Undang no 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen,  kompetensi profesional adalah “ kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam”. Dalam Permendiknas RI no 16 Tahun 2007 

tentang standar kompetensi guru menyebutkan bahwa “ kompetensi profesional 

guru yaitu : (1). Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajara yang diampu,(2). Menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu,(3). Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu secara kreatif,(4). Mengembangkang keprofesian 

secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dan(5). Memanfaatkan 
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teknologi informasi dan komunikasis untuk mengembangkan diri”(Tentang 

Kompetensi Guru, 2007). 

Melalui penelitian ini harapannya  adalah bahwa teori-teori yang banyak 

ini tidak hanya sebagai ketetapan tetapi benar dapat berkembang dengan 

dukungan berbagai aspek menjadikan pendidik berada di garis depan sebagai 

upaya untuk meciptakan budaya masa depan, memperluas cakrawala berpikir, 

mengubah perspektif dan menimbulkan disposisi positif terhadap dunia. Khusus 

terkait dengan kemahiran guru menggunakan media pembelajaran yang menjadi 

topik utama pembahasan dalam penelitian ini dapat menjadi perhatian khusus dari 

pendidik sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad dalam (Ahmad & Darodjat, 

2020) bahwasanya media pembelajaran ini pada dasarnya hanya benda pasif yang 

tak bernyawa, perannya baru akan terlihat dari kemampuan, kemahiran, 

kompetensi guru dalam memanfaatkannya. Hal ini agar tujuan pendidikan 

nasional seperti yang tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

dan 2 dan seperti yang menjadi seperti yang dikatakan oleh bapak pendidikan 

Indonesia “ Tut Wuri Handayani”.  

Sedangkan untuk implikasi praktisnya peneliti menyarankan kepada 

komponen yang termasuk dalam kesatuan rangkaian pendidikan dapat 

memberikan perhatian terutama kepada proses pengembangan profesionalitas 

tenaga pendidik, memberikan ruang dan waktu untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan secara terus menerus dan berkelanjutan juga secara merata, agar bisa 

selalu mengikuti perkembangan dan perubahan dalam dunia pendidikan, 

sebagaimana yang disampaikan oleh Muhaimin bahwa guru adalah sebuah profesi 

yang harus selalu dibekali pengalaman melalui pelatihan yang diikuti sehingga 

mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, khususnya dalam 

bidang pengajaran. Terutama pada masa global yang penggunaan ICT mulai 

mendominasi sekarang ini, maka ketrampilan guru benar-benar harus menjadi 

perhatian utama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Pada era 

globalisasi sekarang ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

kebutuhan mutlak, terutama dalam menghadapi perubahan dan perkembangan 
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yang sudah demikian pesat. Seperti diumpamakan kepada petani, bahwa petani 

yang baik bukan hanya karena keilmuannya dalam mengolah tanah dan 

mengetahui pembibitan yang baik tetapi untuk hasil pertanian yang melimpah dan 

sempurna maka petani juga butuh alat pertanian yang modren, bibit unggul dan 

selalu diikutkan dalam penyuluhan pertanian bagaimana menggunakan modal 

yang telah dimilikinya.   

 

5.3. Rekomendasi 

1. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi diri dalam 

meningkatkan  kemahiran dalam mengajar menggunakan media ICT khususnya 

pada guru bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI). 

2. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan untuk 

memberikan kesempatan yang lebih luas dalam hal pengembangan kemahiran 

mengajar guru melalui berbagai pendidikan pelatihan secara berkelanjutan 

khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan dapat lebih memperhatikan 

standar nasional mengenai peningkatan sarana prasarana belajar mengajar. Agar 

guru mudah mengembangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pendidikan 

nasional dan visi misi sekolah. 

3. Bagi Kantor Kementrian Agama, dengan penelitian ini diharapkan bisa 

membantu untuk menjadi tolak ukur dalam mengonsepkan pengembangan 

kompetensi guru yang diharapkan oleh guru pendidikan agama Islam (GPAI) 

khususnya di Rokan Hilir untuk meningkatkan kemahiran mengajar terutama 

dalam merancang dan melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi 

yang dibutuhkan bagi guru untuk menjadi guru yang profesional sesuai dengan 

Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang kompetensi profesional guru.  

 
 


