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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, dapat peneliti 

simpulkan bahwa beberapa guru disekolah tersebut belum bisa menggunakan dan  

memanfaatkan perangkat TIK  seperti LCD Proyektor dan komputer secara 

maksimal dalam proses pembelajaran. Dapat dilihat dari indikator penggunaan 

TIK terdapat beberapa sub indikator yang belum tercapai seperti: menghubungkan 

komputer ke LCD Proyektor, menghubungkan komputer ke jaringan internet, 

membuat dokumen dari Microsoft excel, membuat persentasi powerpoint, 

membuat media pembelajaran berbasis TIK, mengirim pesan melalui e-mail, 

ketersediaan sarana dan prasarana  

 Guru mengalami beberapa kendala dalam menggunakan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah dasar seperti: kurangnya jumlah 

infokus yang ada disekolah, komputer atau laptop yang digunakan lamban, listrik 

yang sering mati mendadak, membutuhkan kabel bantuan seperti HDMI untuk 

menghubungkan komputer ke LCD Proyektor, Microsoft word digunakan hanya 

untuk mengetik untuk fitur-fitur yang lain guru kurang memahami cara 

penggunaanya, untuk penggunaan micrososft excel terbilang lebih rumit seperti 

dalam melakukan perhitungan secara otomatis, dalam membuat media berbasis 

TIK harus melakukan pengeditan terlebih dahulu dimana dalam melakukan 

pengeditan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. 
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5.1 Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian  berupa deskripsi problematika guru dalam 

menggunakan Teknologi Infokmasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah dasar  

memiliki implikasi bagi pihak sekolah, dimana pihak sekolah dapat mengetahui 

apa saja yang menjadi kendala dalam penggunaan TIK di sekolah dasar. Dengan 

mempelajari hasil penelitian ini dapat membantu pihak sekolah dan guru untuk 

dapat meminimalisir kendala yang dihadapi dalam menggunakan TIK.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan mengenai 

“Problematika guru dalam menggunakan teknologi infomarasi dan komunikasi 

(TIK) dan implikasinya di sekolah dasar, maka peneliti memberikan beberapa 

saran yang dapat di jadikan masukan kepada : 

1. Pihak sekolah 

Agar pihak  sekolah  selalu memberikan motivasi dan semangat  kepada 

guru untuk selalu meningkatkan kompetensi yang di miliki guru terutama 

dalam penggunaan  TIK. Pihak sekolah dapat melakukan pelatihan kepada 

guru-guru yang ada disekolah tentang penggunaan TIK dan kepala sekolah 

seharusnya mewajibkan guru yang ada di sekolah tersebut menggunakan TIK 

dalam proses pembelajaran. 

2. Guru  

Menyarankan agar guru selalu menggali potensi yang ada pada dirinya 

terutama dalam penggunaan TIK.  Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan 

kegiatan pembelajaran bisa lebih menarik. 
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3. Peneliti  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian yang 

selanjutnya mendapatkan hasil yang sempurna yang berkaitan dengan 

problematika guru dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) dan implikasinya di sekolah dasar. 

 


