
V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian siklus I, II dan 

III,  dapat disimpulkan : 

1. Pembelajaran sejarah berbasis TIK  yaitu penggunaan komputer dan 

LCD, berupa presentasi powerpoint yang dilengkapi dengan gambar-

gambar serta pemanfaatan internet dan penayangan film dapat 

meningkatan motivasi belajar . Peningkatan motivasi belajar sejarah 

dengan  predikat tinggi yaitu mencapai 34,38% pada siklus I, meningkat 

menjadi 46,88% pada siklus II, kemudian naik menjadi 78,13% pada 

siklus III. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa , pembelajaran 

berbasis TIK dapat meningkatkan kegairahan dan semangat siswa dalam 

belajar, siswa lebih aktif dan kreatif, belajar lebih menyenangkan dan 

lebih bermakna karena pembelajaran lebih berpusat pada siswa. 

2. Pembelajaran sejarah berbasis TIK  yaitu penggunaan komputer dan 

LCD, berupa presentasi powerpoint yang dilengkapi dengan gambar-

gambar serta pemanfaatan internet dan penayangan film, peningkatan 

aktivitas belajar sejarah siswa pada siklus I mencapai 59,37%, 

meningkat menjadi 74,99%  siklus II, dan pada siklus III mengalami 

peningkatan mencapai 87,49%. Meningkatnya aktivitas siswa 

berdampak positif bagi siswa yaitu dapat menigkatkan prestasi belajar. 
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3. Pembelajaran sejarah berbasis TIK  yaitu penggunaan komputer dan 

LCD, berupa presentasi powerpoint yang dilengkapi dengan gambar-

gambar serta pemanfaatan internet dan penayangan film, dapat 

meningkatkan prestasi belajar. Keberhasilan penelitian ini dapat terlihat 

pada siklus I, prestasi belajar yang diperoleh dalam bentuk nilai rata-rata 

kelas adalah 72,21 dan nilai ≥ 75 sebesar 62,5%. Kegiatan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran belum optimal  dan kegiatan siswa juga 

belum maksimal. Siswa belum terkondisikan dengan baik dan siswa 

belum terbiasa menggunakan model pembelajaran tersebut. Pada siklus 

II hasil nilai rata-rata kelas adalah 75,56 dan nilai  ≥75 sebesar 78,12%. 

Hal ini terlihat pada proses pembelajaran, kegiatan guru dan siswa sudah 

mengalami peningkatan. Siklus III terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan, dimana nilai rata-rata kelas menjadi 78 dan nilai ≥ 75 sebesar 

87,5%.  

4. Kegiatan pembelajaran sudah terlaksana secara maksimal sehingga hasil 

belajar yang diperoleh juga maksimal, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  dengan pembelajaran berbasis TIK dapat meningkatkan 

motivasi, aktivitas, dan prestasi belajar sesuai dengan indikator 

keberhasilan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut. 

1. Dalam kegiatan pembelajaran, khususnya guru matapelajaran sejarah 

dapat menerapkan pembelajaran berbasis TIK sehingga pembelajaran 
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akan menjadi lebih optimal, aktivitas belajar meningkat, dan prestasi 

belajar menjadi lebih baik. 

2. Dalam kegiatan pembelajaran hendaknya siswa diberi motivasi 

sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bahwa belajar merupakan 

kebutuhan, khususnya dalam pelajaran sejarah menumbuhkan 

kesadaran pentingnya belajar sejarah. 

3. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru hendaknya melibatkan siswa 

secara aktif agar siswa merasa lebih dihargai dan diperhatikan 

sehingga akan menciptakan perilaku belajar yang baik. 

4. Guru hendaknya memberi kebebasan kepada siswa untuk menjadi 

lebih kreatif. Dengan sikap kreatif, siswa akan mampu menghasilkan 

ide-ide yang positif dalam belajarnya. 


