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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasar pada paparan data dan observasi tentang pemanfaatan 

media berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas belajar agama 

Islam di SMPN 1 Gondang dan MTsN Tulungagung, maka peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan media berbasis komputer dan 

internet adalah pembelajaran yang terintegrasi. Guru dalam 

pembelajaran agama Islam memadukan penyampaian materi dengan 

menggunakan media berbasis komputer dan internet untuk 

menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Dalam pemanfaatan 

media berbasis komputer dan internet, guru menyampaikan materi 

berbagai macam variasi dan sumber, yang diakses dari internet. Guru 

juga menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui pemanfaatan 

media berbasis komputer dan internet. 

2. Media berbasis komputer dan internet dimanfaatkan siswa sebagai 

suplemen dan komplemen untuk menigkatkan pemahaman terhadap 

materi belajar. Siswa bisa mengakses internet di luar tugas guru untuk 

memperkaya wawasan tentang materi belajar (suplemen), melengkapi 

materi belajar dengan memilih sumber yang tepat (komplemen), serta 

menggunakan internet di luar jam pelajaran untuk berinteraksi dengan 

guru maupun siswa yang lain dalam rangka berdiskusi. 



 
 

131 

3. Pembelajaran agama Islam memerlukan motivasi, kreatifitas, serta 

interaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan media berbasis 

komputer dan internet supaya bisa berjalan efektif dan efisien. Dengan 

melihat bahwa kedua sekolah menerapkan pemanfaatan media berbasis 

komputer dan internet, dapat diketahui, bahwa pemanfaatan media 

tersebut sangat berimplikasi terhadap motivasi, kreatifitas dan interaksi 

siswa di dalam pembelajaran agama Islam. Antusis siswa untuk 

memahami mteri agama Islam semakin meningkat dengan 

pembelajaran yang menarik serta atmosfer yang menyenangkan. 

Kreatifitas siswa juga tampak lebih bagus dengan penerapannya dalam 

memilih dan memilah materi serta dalam penyajiannya dengan 

menggunakn media power point yang didesain semenarik mungkin 

sehingga bisa membuat siswa yang lain menjadi fokus terhadap 

pembelajaran.  

B. Implikasi 

1. Secara Teoritis 

 Penelitian ini akan memperkaya hasanah keilmuan serta hasil 

penelitian sebelumnya terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan 

media berbasis komputer dan internet dalam pembelajaran agama 

Islam. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat khususnya: 

a. Bagi Sekolah 
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  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 

sekaligus inspirasi bagi guru agama Islam , khususnya guru agama 

Islam SMPN 1 Gondang dan MTsN Tulungagung dalam 

memanfaatkan media berbasis komputer dan internet. 

b. Bagi peneliti 

   Penelitian ini dapat memperluas khasanah keilmuan peneliti 

tentang pemanfaatan media berbasis elektronik dalam pembelajaran 

agama Islam  

c. Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

melaksanakan penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang 

pemanfaatan media berbasis elektronik dalam pembelajaran agama 

Islam. 

d. Bagi pembaca 

  Penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana 

pemanfaatan media berbasis elektronik dalam pembelajaran agama 

Islam. 

C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang peneliti paparkan di atas, maka 

peneliti ingin memberikan saran-saran kepada: 

1. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan inspirasi 

bagi para guru agama Islam, khususnya guru agam Islam SMPN 1 
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Gondang dan MTsN Tulungagung dalam memanfaatkan media 

berbasis elektronik di lembaganya sehingga tercipta kualitas 

pembelajaran yang baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan 

penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang pemanfaatan 

media berbasis elektronik dalam pembelajaran agama Islam, 

sehingga dapat menambah khazanah keilmuan tentang pemanfaatn 

media berbasis elektronik dalam pembelajaran agama Islam. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana 

pemanfaatan media berbasis elektronik dalam pembelajaran agama 

Islam. 

 

 


