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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Dengan pembahasan diatas tentang penggunaan media 

pembelajaran online dalam proses pembelajran PAI di tengah pandemi 

COVID-19 di SMAN 1 Grabagan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan pembelajaran secara online yang dilakukan oleh pihak 

SMA Negeri 1 Grabagan dinilai kurang efektif oleh siswa karena 

siswa merasa kurang mendapatkan kenyamanan selama melakukan 

pembelajaran secara online, seperti saat menerima pelajaran 

mereka merasa kesulitan karena harus mencari sinyal terlebih 

dahulu, terlebih apabila ada siswa yang rumahnya masih minim 

sinyal internet maka mereka harus pergi kesuatu tempat entah 

diwarung kopi atau ditempat yang memiliki jaringan sinyal yang 

oke, agar kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan bisa tercapai 

dengan baik dan lancar tanpa ada kendala. Demikian pula dari 

pihak guru menilai bahwa kegiatan pembelajaran online ini dinilai 

kurang efektif karena masih banyak siswa yang tidak hadir ketika 

melakukan kegiatan pembelajaran melalui zoom, kemudian ketika 

materi disampaikan masih terdapat siswa yang tidak mendengarkan 

dengan alasan terkendala sinyal sehingga materi yang disampaikan 
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2. oleh guru kurang masuk dipemahaman siswa. Kurangnya 

konsentrasi siswa selama melaksanakan kegiatan pembelajaran 

secara online berlangsung. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran online di 

SMAN 1 Grabagan adapun faktor pendukungnya ialah dapat 

diakses kapanpun dan dimanapun, lebih bisa memanfaatkan 

teknologi. Adapun faktor penghambatnya koneksi internet yang 

kurang baik, kurangnya pemahaman siswa ketika pembelajaran 

berlangsung. 

B. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan diatas, saran peneliti kepada 

kepala adalah sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua siswa 

dalam pengawasan belajar siswa dirumah, untuk kelancaran 

pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini dan 

dapat memberi solusi terhadap siswa yag masih mengalami kendala 

kuota internet. Dan guru dapat memberi motivasi belajar kepada siswa 

dan lebih memahami karakter siswa agar pembelajaran online dapat 

terlaksana dengan baik. Untuk siswa juga harus belajar dengan 

sungguh-sungguh walaupun belajar dari rumah dan guru tidak bisa 

langsung mengawasi kegiatan belajar serta lebih berani bertanya 

kepada guru jika tidak memahami materi yang di jelaskan oleh guru. 


