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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian dengan judul “Pengaruh 

Media Sosial dan Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Kecerdasan 

Spiritual Peserta Didik di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek” adalah sebagai 

berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan penggunaan media sosial terhadap kecerdasan 

spiritual peserta didik di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek tahun 2019/2020 

2. Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan teknologi informasi terhadap 

kecerdasan spiritual peserta didik di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek tahun 

2019/2020. 

3. Ada pengaruh yang signifikan penggunaan media sosial dan teknologi 

informasi terhadap kecerdasan spiritual peserta didik di SMK Islam 1 

Durenan Trenggalek tahun 2019/2020. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan ini merupakan expost facto, dimana hasil yang 

diperoleh diharapkan dapat dijadikan suatu pertimbangan atau suatu 

pengambilan keputusan dalam penggunaan media sosial dan teknologi 

informasi pada lingkungan sekolah berbasis agama khususnya untuk 

mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik. Selain itu,
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diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak-pihak yang bersangkutan dapat 

mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari media sosial dan teknologi informasi. 

Peneliti menjelaskan dalam penelitian ini bahwa media sosial yang 

digunakan setiap hari seperti whatsapp, instagram, Youtube dan sejenisnya 

memang mampu memberikan pengaruh yang baik terhadap peserta didik, yaitu 

mampu mengembangkan kecerdasan spiritual. Contohnya yaitu peserta didik 

menggunakan media sosial youtube untuk mendengarkan dan melihat kajian-

kajian keagamaan atau murotal Alqur’an atau media sosial whatsapp untuk 

saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Sedangkan untuk teknologi informasi 

tidak berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual peserta didik, mereka lebih 

menggunakan teknologi informasi sebagai bahan ajar, contohnya peserta didik 

mengakses buku-buku elektronik melalui komputer atau laptop ketika buku yang 

mereka cari tidak ada di perpustakaan sekolah. 

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang positif, bahwa dengan 

penelitian ini menjelaskan bahwa peserta didik menggunakan media sosial 

dengan baik dan bijaksana. Berbeda dengan penggunaan teknologi informasi, 

teknologi informasi tidak memberikan pengaruh terhadap kecerdasan spiritual. 

Peserta didik lebih menggunakan teknologi informasi sebagai bahan ajar atau 

sumber belajar tambahan dibandingkan untuk mengembangkan kecerdasann 

spiritual.  

Terungkapnya hasil penelitian mengenai pengaruh penggunaan media 

sosial dan teknologi informasi terhadap kecerdasan spiritual peserta didik dapat 

menguatkan pernyataan bahwa media sosial dan teknologi informasi tidak selalu 
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memberikan efek yang buruk bagi pengguna khususnya peserta didik. Bahkan 

sebaliknya, media sosial dapat mengembangkan kecerdasan spiritual peserta 

didik.  

 

2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperolah selama melaksanakan 

penelitian di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek, saran yang dapat penelitian 

sampaikan di antaranya: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah SMK khususnya di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek 

hendaknya menyarankan kepada guru atau pendidik bahwa penggunaan media 

sosial secara baik dan bijaksana ternyata dapat mengembangkan spiritualitas 

peserta didik. 

2. Bagi Pendidik  

Pendidik di SMK Islam 1 Durenan diharapkan dapat termotivasi atau sebagai 

bahan pertimbangan untuk menggunakan media sosial dan teknologi informasi 

dalam proses pembelajaran maupun keagamaan khususnya dalam 

pengembangan spiritualitas peserta didik 

3. Bagi penelitian yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, 

pengetahuan dan sebagai informasi serta dapat dijadikan referensi sebuah 

penelitian berikutnya. Selain itu peneliti yang lain diharapkan dapat 

membenahi, menyempurnakan dan mengembangkan hasil penelitian ini. 




