
 

59 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

               Setelah menganalisa data-data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Gambaran Pemanfaatan handphone Dalam pembelajaran PAI pada siswa 

SMP 47 Konawe selatan pemanfaatan handphone ini dimanfaatkan oleh guru-

guru dan seluruh siswa-siswi  SMP Negeri 47 Konawe Selatan  pelaku utama 

yang memanfaatkan fasilitas penunjang tersebut diantaranya kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, dewan guru, dan siswa SMP 47 konawe Selatan. 

Seperti halnya upaya pemanfaatan handphone sebagai penunjang belajar 

merupakan salah satu terobosan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa serta prestasi belajar siswa SMP 47 

Konawe Selatan . Salah satu kegiatan yang memanfaatkan handphone adalah 

sebagai media pembelajaran untuk mengakses tugas baik tugas sekolah 

maupun tugas di rumah dan juga tugas-tugas yang lain. 

5.1.2 Pemanfaatan handphone dalam pembelajaran PAI pada siswa SMPN 47 

Konawe Selatan. Pemanfaatan handphone Pada pembelajaran PAI  siswa 

SMP Negeri 47 konawe Selatan adalah pemanfaatan  yang bertujuan untuk 

mengebangkan pengetahuan siswa baik di sekolah maupun di rumah, tentang 

bagaimana perkembangan Islam dari zaman dahulu hingga zaman yang serba 

modern dan di era globalisasi teknologi seperti saat ini. Selain handphone 

dipergunakan  penunjang pembelajaran PAI  juga dipergunakan  sebagai alat 

untuk mencari  buku-buku bacaan  yang belum terdapat di perpustakaan  
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sekolah, sehingga mempermudah siswa untuk seefektif mungkin menemukan  

bahan bacaan  yang diperlukan baik sewaktu sekolah maupun sewaktu 

mengerjakan tugas sekolah di rumah masing-masing. 

5.1.3 Bagaimana Dampak Handphone dalam pembelajaran PAI  siswa SMP Negeri 

47 Konawe Selatan Dampak dari handphone dalam pembelajaran PAI pada 

siswa SMP Negeri 47 Konawe Selatan Yaitu  memberi dampak positif dan 

negatif terhadap siswa dampak positifnya selain mudah mengakses tugas 

sekolah siswa juga dapat membaca Al-Quran dengan memanfaatkan 

handphone di masjid selain itu dampak negatifnya digunakan untuk bermain 

game, media sosial seperti facebook, whatsapp, dan instagram   

5.2 Limitasi 

        Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan. Hal 

ini bukan karena faktor kesengajaan, namun terjadi karena keterbatasan dalam 

melakukan penelitian. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala dan hambatan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Faktor Waktu 

       Waktu memegang peran penting dalam mensukseskan penelitian ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini kurang dapat membagi waktu 

sehingga   memperlambat penelitian ini. 

5.2.2 Faktor kemampuan 

            Dalam melakukan penelitian tidak lepas dari pengetahuan. Dengan 

demikian, peneliti menyadari keterbatasan kemampuan khususnya dalam 

pengetahuan untuk membuat karya ilmiah. Tetapi peneliti sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian sesuai dengan kemampuan 
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keilmuan serta bimbingan dari dosen pembimbing. Meskipun banyak kendala 

dan hambatan yang harus dihadapi dalam melakukan penelitian ini, peneliti 

bersyukur bahwa penelitian ini telah berhasil dengan sukses dan lancar 

5.3   Rekomendasi  

        Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dapat disampaikan beberapa 

rekomendasi berkaitan dengan Dampak pemanfaatan handphone dalam pembelajaran 

PAI pada siswa. ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam pendidikan, 

yaitu:siswa, kepala sekolah, dan guru beberapa rekomendasi tersebut sebagai berikut:  

5.3.1 Kepada kepala sekolah  agar dapat memberikan fasilitas, saran khusus, 

rungan khusus untuk siswa dalam mengoprasikan handphone tersebut. Hal ini 

jika siswa memiliki ruangan khusus selain mereka bisa mengakses internet 

dengan baik mereka juga bisa diskusi kepada teman jika menemukan  

berbagai kesulitan-kesulitan. Sehingga kesulitan bisa dipecahkan bersama-

sama.  

5.3.2 Bagi siswa SMP 47 Konawe Selatan yang merupakan generasi penerus 

bangsa kedepannya khususnya di Desa Roda Kecamatan kolono Kabupaten 

konawe selatan, harus lebih menyesuaikan dalam menggunakan teknologi 

komunikasi Handphone agar tidak menyalahgunakan Handphone tersebut 

kepada hal-hal yang tidak baik sehingga dapat merusak akhlak,ibadah dan 

moral siswa kedepannya dan harus lebih mengatur waktu dalam penggunaan 

Smartphone agar tidak menyia nyiakan waktu dengan menyibukkan diri oleh 

handphone tersebut tetapi gunakanlah waktu luang untuk hal-hal yang positif 

seperti beribadah kepada allah dan  belajar. 

 


