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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas dalam 

bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan internet 

sebagai media komunikasi yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan 

belajar-mengajar di SMK PL Tarcisius Semarang.  

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah, siswa diperbolehkan 

untuk membawa dan menggunakan handphone dalam kegiatan pembelajaran 

namun tidak mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan 

handphone dilakukan hanya ketika diperlukan sedangkan jika tidak diperlukan 

maka handphone tetap disimpan di dalam boks. Dengan demikian, siswa fokus 

pada pelajaran dan guru dapat menerangkan materi.   

Dalam penggunaan internet, sekolah menyediakan fasilitas untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran: komputer dan jaringan internet, siswa 

diperbolehkan untuk membawa handphone. Jaringan internet diakses oleh 

semua warga sekolah. Guru menggunakan internet untuk mencari materi 

pelajaran, memberikan tugas kepada siswa dan mencari video sesuai dengan 

mata pelajaran yang dipelajari. Sedangkan penggunaan internet yang dilakukan 

oleh siswa ketika mencari materi pelajaran sesuai dengan mata pelajaran dari 

beberapa sumber, mencari gambar, mengirimkan tugas melalui email, mencari 

studi kasus dan melihat youtube dalam pembuatan tugas video.  

Ketika guru menyusun strategi dalam menyampaikan materi, dan melakukan 
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ulangan sebagai evaluasi pembelajaran, dapat mengetahui seberapa paham 

siswa dalam menanggapi pelajaran yang disampaikan. Setiap guru memiliki cara 

mengajar yang berbeda ketika berada di dalam kelas, melihat situasi kelas, 

menyusun startegi dalam menyampaikan materi dan melakukan evaluasi.  

Hambatan yang terjadi yaitu ketika mati lampu, jaringan internet yang lama 

dan ketika siswa tidak fokus terhadap materi pelajaran. Hambatan yang pertama, 

ketika mati lampu, guru mengadakan proses pembelajaran di luar kelas atau 

hanya melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah. Hambatan 

yang kedua, ketika jaringan internet lama akan menggunakan buku atau 

menggunakan LCD. Hambatan yang terkahir ketika siswa tidak fokus pelajaran, 

guru akan melakukan tanya jawab di kelas sebagai daya tarik supaya siswa fokus 

pada pelajaran.  

Sehingga disimpulkan penggunaan internet di dalam kelas dapat membantu 

siswa dalam mencari materi. Tidak hanya mencari materi melainkan siswa dapat 

mencari video praktik yang sesuai dengan kompetensi kejuruan. Penggunaan 

internet di gunakan dengan metode diskusi, metode kelompok, metode praktik, 

metode santifik learning dan metode active learning  

 

5.2 Saran   

Adapun saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan 

oleh peneliti yaitu : 

1. Bagi Guru  

Guru sebagai komunikator, daapt menguasai materi dan penggunaan media 

yang ada didalam kelas, dapat mengawasi setiap perilaku siswa di dalam kelas 

saat penggunaan handphone. Perlunya pendampingan kepada siswa dan siswi 
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saat membuka handphone karena posisi siswa yang duduk bagian belakang 

cenderung tidak memperhatikan dan sibuk dengan aplikasi yang seharusnya 

tidak dibuka.  

2. Bagi Siswa  

Siswa sebagai komunikan diharapkan lebih aktif pada saat proses 

pembelajaran didalam kelas, jika diberi kesempatan untuk bertanya sebaiknya 

dipergunakan untuk bertanya tidak hanya diam. Dalam penggunaan handphone 

tidak membuka aplikasi lain yang tidak menjadi perintah dari guru, melainkan 

memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi tugas di sekolah.   

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode survei dan kuesioner, 

sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menghitung jumlah siswa dalam 

menggunakan internet dan kualitas internet di dalam kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


