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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasar pada paparan data dan observasi tentang pemanfaatan media 

berbasis tehnologi informasi dalam meningkatkan Proses Pembelajaran Agama 

Islam di MAN 2 tulungagung yaitu : 

1. Pembelajaran dengan menggunakan media berbasis komputer dan 

internet yang di terapkan di MAN 2 Tulungagung adalah pembelajaran 

yang terintegrasi. Guru dalam pembelajaran agama Islam memillih 

media yang tepat dengan memadukan penyampaian materi 

menggunakan media berbasis komputer dan internet untuk 

menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Adapun cara guru dalam 

memanfaatkan komputer dan internet di MAN 2 Tulungagung Adalah; 

Menyesuaikan Materi dengan Media, Memilih Media yang tepat.  

 

2. Kelebihan Pemanfaatan Komputer dan Internet di MAN 2 

Tulungagung diantaranya; Lebih Menyenangkan dan digemari siswa, 

lebih Mudah menyampaikan materi bagi guru. Adapun kekuranganya 

Media Komputer dan internet dalam Proses Pembelajaran di MAN 2 

Tulungagung yaitu; Ketergantungan pada internet bagi guru, sehingga 

guru lalai dengan peran utamanya. Dan guru fiqih yang memanfaatkan 

komputer dan Internet masih sedikit 
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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 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 

sekaligus inspirasi bagi guru agama Islam , khususnya guru agama 

islam dis MAN Tulungagung dalam memanfaatkan media berbasis 

komputer dan internet. 

b. Bagi peneliti 

   Penelitian ini dapat memperluas khasanah keilmuan peneliti 

tentang pemanfaatan media berbasis Tehnologi Informasi dalam 

pembelajaran agama Islam  

c. Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

melaksanakan penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang 

pemanfaatan media berbasis tehnologi informasi dalam 

pembelajaran agama Islam. 
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d. Bagi pembaca 

  Penelitian ini dapat dijadikan gambaran tentang bagaimana 

pemanfaatan media berbasis tehnologi informasi 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 MAN 2 

Tulungagung dalam memanfaatkan media berbasis tehnologi 

informasi 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 tehnologi informasi 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 tehnologi informasis dalam 

pembelajaran agama Islam. 


