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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketersediaan sarana teknologi informasi di Madrasah Aliyah

Subulussalam secara kuantitas sudah cukup memadai diantaranya 17

unit komputer, infocus 1 unit, layar proyektor 1 unit, dan server 2 unit

tetapi secara kualitas masih perlu untuk ditingkatkan guna menunjang

proses belajar mengajar yang lebih efektif.

2. Pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan terhadap teknologi

informasi di Madrasah Aliyah Subulussalam ditingkatkan melalui

pelatihan atau workshop yang di selenggarakan oleh Kementrian Agama

dan Dinas Pendidikan guna penyesuaian dengan teknologi yang terus

mengalami perkembanagan.

3. Implementasi teknologi informasi untuk manajemen berbasis madrasah

di MA Subulussalam adalah serangkaian sub sistem informasi yang

menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu

mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian

cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat

kepala madrasah atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan..
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4. Kendala yang ada saat ini terkait implementasi teknologi informasi di

Madrasah Aliyah Subulussalam adalah kualitas sarana dan prasarana

yang perlu ditingkatkan dan ketersediaan layanan internet guna

mendukung program e- learning di MA Subulussalam.

B. Saran

Setelah Peneliti melakukan penelitian tentang Implementasi Teknologi

Informasi Dalam Manajemen Berbasis Madrasah Di Madrasah Aliyah

Subulussalam, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Kualitas sarana dan prasarana serta layanan internet harus di

tingkatkan, dikarenakan efektifitas implementasi teknologi informasi

di sekolah di tunjang oleh kualitas sarana dan ketersediaan layanan

internet.

2. Tenaga pendidik harus lebih sering mengikuti perkembangan terkini

terkait teknologi  informasi, baik itu dengan mengikuti program

pelatihan ataupun dengan sumber informasi dari media online.

3. Hendaknya kerjasama antara guru, orang tua dan peserta didik lebih

di pererat agar dalam proses belajar mengajar bisa mencapai tujuan

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Perlu

adanya kerjasama yang saling mendukung antara guru, orang tua,

dan peserta didik agar dalam kegiatan belajarnya dapat memperoleh

hasil yang maksimal. Diharapkan semua dari pihak guru, peserta



127

didik dan madrasah diharapkan menciptakan suasana proses belajar

mengajar yang nyaman, aman, dan efektif.

C. Implementasi

Di Madrasah Aliyah Subulussalam telah mengimplementasikan

Teknologi Informasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sehari-hari.

Hal ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti, Dinas

pendidikan Kab. Muna, yayasan dan komite sekolah.

Dalam pelaksanaan dalam ruang belajar, siswa lebih bersemangat

dalam menerima pelajaran dengan menggunakan teknologi informasi.

Dalam hal pelayanan dalam administrasi sangat memudahkan untuk

mengakses data siswa.


