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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 

A. Simpulan 
 

1. Infrastruktur TIK yang dimiliki Kompetensi keahlian DPIB SMK 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta berada pada tingkatan A (High-end) yang 

berarti sekolah tersebut sudah mapan dalam hal infrastruktur, serta sudah 

terdapat tata kelola TIK namun belum maksimal dalam pengembangan 

konten pembelajaran. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa mayoritas mata pelajaran kompetensi 

keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam pemanfaatan 

TIK termasuk dalam kategori tinggi. Ini menunjukkan dengan persentase 

30,77%, atau sebanyak 4 mata pelajaran berada dalam kategori sangat 

tinggi,  46,15 % atau sebanyak 6 mata pelajaran berada dalam kategori 

tinggi, dan 23,08% atau 3 mata pelajaran berada dalam kategori rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara pemanfaatan TIK oleh guru mata pelajaran 

kompetensi keahlian DPIB belum maksimal, dikarenakan dalam 

penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran jarak jauh pada tahun 

ajaran 2018/2019 belum dilaksanakan. Penyajian bahan ajar berupa konten 

digital (jobsheet dalam format digital, e-book, video pembelajaran, dan 

animasi tutorial pembelajaran) belum disajikan di e-learning. Sehingga 

materi pembelajaran berbasis TIK masih tergolong minim pada kompetensi 

keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Peneliti mengambil 
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kesimpulan bahwa pemanfaatan TIK oleh guru pada mata pelajaran 

kompetensi keahlian DPIB belum memanfaatkan TIK secara maksimal. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini tidak selalu serta merta lancer seperti air mengalir, terdapat 

beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penelitian ini kurang maksimal, 

seperti: 

1. Guru belum membuat konten belajar atau materi pembelajaran berbasis 

TIK, sehingga peneliti tidak dapat mengukur secara maksimal pemanfaatan 

TIK pada mata pelajara kompetensi keahlian DPIB. Peneliti hanya 

mendapatkan data dari hasil wawancara kepada guru. 

2. Penelitian dengan menggunakan angket berisi pernyataan dan pelaksanaan 

dalam pemanfaatan TIK pada mata pelajaran kompetensi keahlian DPIB 

memungkinkan pengisian yang tidak jujur dalam hal pengisian data yang 

disembunyikan karena kondisi responden yang berbeda-beda 

 

C. Saran 

1. Untuk SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta: 

a. Sekolah diharapkan dapat mengoptimalkan LMS (Learning Management 

System) agar LMS yang sudah ada lebih baik lagi dari segi fitur serta 

layanan yang dimiliki maupun segi penggunaanya. Dan diharpkan 

website sekolah dapat dikemangkan lebih baik lagi terutama dari segi 

kecepatan pengguna mobile atau smartphone mengingat saat ini 

intensitas pengguna mobile atau smartphone oleh masyarakat sangat 
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tinggi. Dan sekolah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan e-

learning dalam pembelajaran berbasis TIK dapat ditingkatkan khususnya 

pada kompetensi keahlian DPIB. 

b. Sekolah diharapkan lebih fokus dalam pengadaan dan pengembangan 

konten digital (digital content) untuk pembelajaran berbasis TIK dan 

penerapan pembelajaran berbasis TIK menjadi lebih optimal. Untuk 

kedepan sangat dimungkinkan dalam pengembangan konten digital dapat 

bekerja sama dengan beberapa kampus pendidikan di Yogyakarta salah 

satunya Universitas Negeri Yogyakarta agar dalam menyajikan dan 

mengembangkan konten digital lebih optimal. 

c. Sekolah diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan TIK pada mata 

pelajaran paket keahlian DPIB karena maih ada beberapa mata pelajaran 

yang kurang maksimal dalam pemanfaatan TIK. 

d. Sekolah diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan TIK oleh guru 

kompetensi keahlian DPIB agar kedepan pembelajaran berbasis TIK 

dapat diintegrasikan dengan baik  

e. Sekolah diharapkan dapat memaksimapkan penerapan pembelajaran 

berbasis TIK agar kedepan sekolah semakin maju dalam hal pemanfaatan 

TIK baik untuk proses pembelajaran dan pelayanan terhadap masyarakat 

sekolah, dan alangkah baiknya dikembangkan sedemikian rupa agar 

dapat menjadi sekolah dengan pelayanan berbasis TIK dengan 

standarisasi sekolah-sekolah internasional. Sehingga dapat menjadi acuan 

untuk sekolah-sekolah yang lain dalam hal pemanfaatan TIK baik dalam 

proses pembelajaran, layanan, maupun infrastruktur. 
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2. Untuk Peneliti Selanjutnya: 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperkaya referensi terutama dalam hal 

indikator pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK sehingga dapat diketahui 

faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaranberbasis TIK di sekolah. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian sejenis di sekolah 

lain, sehingga dapat diketahui indeks umum pelaksanaan pembelajaran 

 


